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Proc. n.º 86/19.4GILRS.L1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 
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07-04-2021 

Proc. n.º 81/15.2JBLSB.E1.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Execução de sentença estrangeira 

 Liberdade condicional 

 Lei aplicável 

 Rejeição 

 

I -  O habeas corpus visa proteger o direito fundamental à liberdade individual, 

permitindo reagir, imediata e expeditamente contra a detenção ou prisão 

determinadas arbitrariamente, com abuso de poder ou por erro grosseiro, patente na 

aplicação do direito. 

II -  Não constitui um recurso contra atos de um processo através dos quais foi ordenada 

ou é mantida a privação da liberdade do arguido, não sendo um sucedâneo dos 

recursos admissíveis. 

III - A execução em Portugal de uma pena privativa da liberdade decretada por tribunal 

de outro Estado membro da UE, rege-se pela lei portuguesa, sendo da exclusiva 

competência das nossas autoridades tomar as decisões necessárias, nomeadamente a 

respeito das condições aplicáveis à libertação antecipada ou à liberdade condicional. 

Podendo ter em conta a legislação indicada para este efeito pelo Estado de emissão. 

IV - A atual prisão do Requerente é em cumprimento de pena conjunta aplicada por 

tribunal português, com a única particularidade de ter englobado penas parcelares 

que lhe haviam sido aplicadas pela justiça germânica. 

 

07-04-2021 

Proc. n.º 1558/11.4TXPRT-U.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Novos factos 

 Novos meios de prova 

 Prova documental 

 Pena de expulsão 

 Improcedência 

 

I -  O princípio da intangibilidade do caso julgado decorre de vários preceitos do texto 

constitucional (arts. 29.º, n.º 4 e 282.º, n.º 3) e é considerado como subprincípio 
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inerente ao princípio do Estado de direito na sua dimensão de princípio garante da 

certeza jurídica. As exceções ao caso julgado deverão ter, por isso, um fundamento 

material inequívoco. 

II -  O instituto do caso julgado é orientado pela ideia de conseguir maior segurança e paz 

nas relações jurídicas, bem como maior prestígio e rendimento da atividade dos 

tribunais, evitando a contradição prática de decisões. 

III - A favor do caso julgado em processo penal, invoca-se também o efeito nefasto da 

reabertura em relação ao coarguido e às vítimas, que seria potenciado pelas 

circunstâncias emergentes do distanciamento em relação ao material probatório 

derivado da passagem do tempo. 

IV - O recurso extraordinário de revisão não visa a reapreciação da decisão judicial 

transitada, mas apenas obter um novo julgamento. 

V - A revisão da decisão firme, qualquer que seja a sua génese, será sempre uma violação 

da segurança do caso julgado, admissível apenas nas situações taxativamente 

estabelecidas que possam justificar a reparação de patente e grave injustiça. 

VI - O CPP não prevê a revisão da decisão judicial definitiva com fundamento em erro de 

julgamento, nem, fora dos casos expressamente previstos, em vícios do procedimento 

devido. 

VII  - A revisão de uma condenação com o fundamento previsto na al. d) do n.º 1 do art. 

449.º do CPP, exige que os novos factos ou meios de prova por si sós ou conjugados 

com os factos apurados no julgamento ou as provas aí apreciadas, demonstrem ou 

indiciem fortemente a inocência do condenado. 

VIII - Novos serão «os factos e os meios de prova desconhecidos pelo recorrente ao tempo 

do julgamento». 

IX - O recurso extraordinário de revisão não pode servir de mecanismo destinado a 

corrigir deficiências ou erros que, a terem existido, são exclusivamente imputáveis à 

estratégia de defesa que o condenado entendeu adotar. 

 

07-04-2021 

Proc. n.º 921/12.8TAPTM-J.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

Pires da Graça 

 

 Habeas corpus 

 Passagem de moeda falsa 

 Mandado de detenção 

 Perdão 

 Lei especial 

 COVID-19 

 Rejeição  

 

I -  No sistema português do Habeas Corpus há duas modalidades da providência: uma 

que realmente versa sobre a prisão ilegal (art. 222.º, do CPP) e outra que se preocupa 
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com a detenção ilegal (art. 220.º, do CPP). Não podem ser confundidas, e as 

competências para as mesmas são de órgãos jurisdicionais diversos. 

II -  A taxatividade (numerus clausus) das als. do art. 222.º, n.º 2 exprime, sem dúvida, 

uma vontade do legislador, ajudando ao recorte determinado e rigoroso da 

providência. Sem ela, poderia subverter-se a função para que foi pensada, nela 

podendo então vir a caber tudo e nada, e abrindo portas a uma grande incerteza 

jurídica, assim como repercutindo-se em efeitos negativos (e de confusão) para o 

recorte de outros meios processuais alternativos. A providência, entre nós 

jurisprudencialmente incorporou e se identifica com tal taxatividade. (cf. Acórdão 

64/2005, do Tribunal Constitucional, proferido no Proc.º 10/05).  

III - As questões de o recorrente ter sido alegadamente detido sem a entrega de qualquer 

mandado de detenção ou documento equivalente e não terem alegadamente sido 

cumpridas as exigências constantes dos arts. 16.º (n.ºs 2 e 4) e 17.º do Código de 

Execução das Penas não se enquadram nas alíneas do n.º 2 do art. 222.º do CPP, pois 

a falta de documentação e de cumprimento de formalidades de ingresso prisional e 

afins não configuram, em si mesmas, nem efetuação ou ordenação de prisão por 

entidade incompetente, nem por facto pelo qual a lei não a permita, nem, obviamente, 

referindo ao momento do primeiro contacto com a prisão, nada têm a ver com os 

prazos para ela determinados.  

IV - Mais, serão questões que eventualmente deveriam ter sido encaminhadas ao juiz de 

instrução respetivo, de acordo com o preceituado pelo art. 220.º, porque se prendem 

com a detenção. Não são questões de que este STJ possa e deva conhecer (art. 222.º, 

n.º 1, a contrario). Em condições semelhantes está a questão da suspensão dos prazos 

processuais, e especificamente dos próprios mandados de captura, aliás objeto de 

parecer urgente do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, n.º 

10/20. 

V -  O peticionante não está em condições de usufruir do perdão conferido pela Lei n.º 

9/2020 e que entrou em vigor em 11 de abril de 2020, porque só veio a ser detido 

quase um ano depois, em 11 de março de 2021. A Lei aplica-se aos reclusos presos 

à data da sua entrada em vigor, não podendo ser uma providência para futuro, que 

necessariamente teria a virtualidade de erodir a força normativa das decisões a tomar 

pelos tribunais. Uma providência excecional de perdão não pode aplicar-se como 

fórmula normativa para o futuro, mas incidir sobre o passado. Neste âmbito, não há 

uma espécie de indulgência plenária de que se pudessem prevalecer os potenciais 

infratores. O perdão, forma do chamado Direito de graça ou de clemência, sendo uma 

das formas de extinção da responsabilidade criminal (art. 127.º, do CP), quando haja 

de aplicar-se, não é um salvo-conduto, uma carta que livre da prisão para o futuro, 

um privilégio de imunidade. Exerce-se apenas sobre factos passados. Colocar-se-ia 

até complexo problema lógico num perdão “carta branca” a aplicar para factos 

futuros. 

VI - E tal em nada colide com o fundamental princípio da atualidade que governa este 

instituto. (cf. Acórdãos do STJ de 27-12-2019, no Proc.º n.º 130/17.0JGLSB-Q.S1; 

de 11-02-2015 no Proc. n.º 18/15.9YFLSB.S1, de 17-03-2016, no Proc.º n.º 

289/16.3JABRG-A.S1 e de 19 -12- 2002, no Proc. n.º 02P4651. 
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VII - A referida lei é muito clara: aplica-se apenas a “reclusos condenados por decisão 

transitada em julgado”. No momento da entrada em vigor da lei, 11 de abril de 2020, 

o peticionante não se encontrava nessas condições. A decisão transitou em julgado 

em 28 de outubro de 2020, e foi detido em 11 de março de 2021. 

VIII - Conclui-se que nenhum dos argumentos invocados pelo peticionante colhe, para 

efeito das taxativas als. do art. 222.º, do CPP, únicas por que poderia este STJ 

conhecer da questão e deferir a libertação do condenado. 

IX - Pelo que se acorda em indeferir, conforme o art. 223.º, n.º 4, al. a), a providência de 

habeas corpus requerida, por falta de fundamento bastante.  

 

07-04-2021 

Proc. n.º 628/17.0PYLSB-A.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Recurso de revisão 

 Pressupostos 

 Extorsão 

 Caso julgado 

 Prova proibida 

 Testemunha 

 Coação 

 Instrução do processo 

 Tribunal de comarca 

 

I -  Não ocorre uma situação de invencível e obstacularizador caso julgado, porquanto, 

precisamente, e brevitatis causa, o recurso extraordinário de revisão se destina a 

propiciar uma abertura nesse princípio em casos de particular relevo e gravidade. (cf., 

por todos, cf. Ac. deste STJ, de 04-07-2007, Proc. n.º 2264/07 e Ac. STJ, de 29-04-

2019, Proc. n.º 15189/02.6DLSB.S1). Acresce que a revisão é admissível ainda que 

o procedimento se encontre extinto ou a pena prescrita ou cumprida, conforme prevê 

o n.º 4 do art. 449.º do CPP. 

II -  A questão levantada pelo Recorrente funda-se na alegação de que a sua condenação 

sobretudo se terá baseado de uma testemunha que algum tempo depois do trânsito 

em julgado do acórdão condenatório, teria vindo a “esclarecer e afirmar que as 

declarações prestadas por si no processo em causa, eram fruto da coacção e ameaça 

exercida sobre si por parte de elementos do órgão de polícia criminal incumbidos do 

inquérito daquele processo”, e que não corresponderiam à verdade.  

III - Não bastando a invocação da utilização de prova proibida, é necessário avaliar com 

segurança sobre essa eventualidade: V. o Ac. deste STJ, de O3-12-2014, proferido 

no Proc. n.º 798/12.3GCBNV-B.S1: 

IV - Atenta a promoção do MP neste STJ, entende-se que os elementos probatórios 

oferecidos pelo Recorrente, embora suficientes teoricamente para se admitir, em tese, 

a possibilidade da ocorrência do problema que suscita, não o serão juridicamente para 
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que se considerem verificadas e comprovadas essas circunstâncias, revelando-se 

efetivamente necessário proceder a diligências adicionais, nos termos do disposto no 

n.º 4, do art. 455.º, do CPP.  

V -  Ponderada a necessidade de possuir mais dados que permitam o julgamento da 

questão colocada pelo Recorrente, parece-nos ser de determinar a realização das 

seguintes diligências de prova (art. 455.º, n.º 4, do CPP), que deverão ser realizadas 

pelo Juiz da 1.ª instância que tramitou o recurso de revisão, desde que não tenha sido 

o mesmo a proferir o acórdão que se pretende a revisão:  

-  a inquirição da testemunha invocada no sentido de esclarecer todas as 

circunstâncias envolventes da sua intervenção processual no processo …, mas 

também as razões e as circunstâncias subjacentes às declarações posteriores e 

constantes da documentação junta com o presente recurso. 

- apurar do estado e destino do processo de inquérito com o NUIPC …, supostamente 

originado em denúncia apresentada pela referida testemunha e no qual terá sido 

inquirida a 16-06-2009, nos Serviços do MP de Faro; solicitando-se informação ao 

DIAP da comarca de Faro e cópia certificada do inquérito. 

- apurar do estado e destino do processo de inquérito com o NUIPC …, supostamente 

originado em denúncia apresentada pela referida testemunha e que correrá termos no 

mesmo DIAP, secções de Loulé, solicitando-se informação ao DIAP da comarca de 

Loulé e cópia certificada do inquérito. 

VI - Ou seja, nos termos do art. 455.º, n.º 4 do CPP, ordena-se a baixa dos Autos à primeira 

instância para se procederem às diligências descritas, que deverão ser realizadas pelo 

Juiz da 1.ª Instância que tramitou o recurso de revisão, desde que não tenha sido o 

mesmo que proferiu o acórdão revidendo, e se for, devem, neste caso, as diligências 

ser realizadas pelo Juiz que legalmente o deva substituir.  

 

07-04-2021 

Proc. n.º 39/02.1JAFAR-F.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Abuso sexual de crianças 

 Violação  

 Coação  

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 In dubio pro reo 

 Qualificação jurídica 

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I -  O puxar dos cabelos (provocando dores) e o empurrar da cabeça da ofendida contra 

a almofada configuram actos de violência física. Perpetrados por um adulto de 30 
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anos sobre uma menina – que com ele coabitava numa relação idêntica à de pai e 

filha – de apenas 11 anos de idade, acompanhados da ameaça de desferir um soco, 

são aptos a constranger a ofendida à prática do acto sexual pretendido pelo arguido. 

II -  Condenado o arguido, pela prática de três crimes de abuso sexual de criança 

agravado, p. e p. 171.º, n.º 1 e 177.º, n.º 1, al. b), ambos do CP, nas penas parcelares, 

por cada um dos ilícitos, de 2 anos e 6 meses de prisão, pela prática de 9 crimes de 

abuso sexual de criança agravado, p. e p. 171.º, n.º 1 e n.º 2 e 177.º, n.º 1, al. b), 

ambos do CP, nas penas parcelares, por cada um dos ilícitos, de 5 anos de prisão, 

pela prática de um crime de violação agravado, p. e p. pelos arts. 164.º, n.º 2, al. a) e 

177.º, n.º 7, ambos do CP, na pena parcelar de 7 anos de prisão e pela prática de 1 

crime de coacção, p. e p. pelo art. 154.º, n.º 1, do CP, na pena parcelar de 1 ano de 

prisão, uma pena única de 12 anos de prisão, aplicada em cúmulo jurídico dessas 

penas parcelares, situada no primeiro terço da pena abstractamente aplicável, mostra-

se justa e adequada, não merecendo qualquer censura. 

 

07-04-2021 

Proc. n.º 5635/19.5JAPRT.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso per saltum 

 Contagem de prazos 

 Férias judiciais 

 Processo urgente 

 Obrigação de permanência na habitação 

 Pedido de indemnização civil 

 Relatório social 

 Peculato 

 Proibição do exercício de funções 

 Administrador da insolvência 

 Princípio da legalidade 

 Ministério Público 

 Denúncia 

 Audiência de julgamento  

 Declarações de arguido 

 Reprodução de declarações em audiência 

 Princípio do contraditório 

 Formalidades 

 Nulidade de sentença 

 

I -  Correm em férias judiciais os prazos para a prática de actos processuais relativos a 

processos com arguidos sujeitos à medida de obrigação de permanência na habitação, 

a que alude o art. 201.º, do CP. 

II -  Tal asserção é, naturalmente, aplicável aos prazos relativos à dedução de pedidos de 

indemnização civil (como, naturalmente, para o oferecimento das respectivas 
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respostas), sob pena de, assim se não entendendo, ficar comprometida a celeridade 

dos processos relativos a arguidos privados de liberdade. 

III - Nada obsta a que, antes de declarada aberta a audiência – maxime, no despacho que 

recebe a acusação ou a pronúncia e designa dia para julgamento – o juiz titular dos 

autos, presidente do colectivo que irá proceder ao julgamento, determine a realização 

do relatório social. 

IV - O crime de peculato consuma-se com a inversão do título da posse. Para a 

determinação da consumação do crime não releva a localização da pessoa, singular 

ou colectiva, beneficiária da coisa objecto de peculato; o que releva é a prática de 

actos demonstrativos da referida inversão do título da posse. 

V -  Ao MP compete exercer a acção penal orientada pelo princípio da legalidade (arts. 

219.º, n.º 1, da CRP e 3.º, n.º 1, al. c) do Estatuto do Ministério Público – Lei n.º 

47/86, de 15-10), possuindo legitimidade para promover o processo penal, nos termos 

do art. 48º, do CPP. 

VI - O MP adquire notícia do crime por conhecimento próprio, por intermédio dos órgãos 

de polícia criminal ou mediante denúncia – art. 241.º, do CPP – sendo que qualquer 

pessoa que tiver notícia de um crime pode denunciá-lo ao Ministério Público, a outra 

autoridade judiciária ou aos órgãos de polícia criminal – art. 244.º do mesmo 

diploma. 

VII - Não colocando em causa que a Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares 

da Justiça (CAAJ) possa – e deva – participar ao MP a ocorrência de factos 

susceptíveis de integrarem a prática de um crime (maxime, de um crime de peculato), 

não existe disposição legal que atribua a essa entidade o monopólio dessa denúncia. 

VIII -  Tão-pouco resulta de qualquer normativo legal que a ocorrência de factos 

susceptíveis de integrarem a prática de um crime de peculato por banda de um 

administrador judicial tenha que ser previamente comunicada à CAAJ, para que, de 

seguida, esta faça a subsequente participação ao Ministério Público, sob pena de 

ilegitimidade do Ministério Público, por inexistência de uma condição objectiva de 

procedibilidade 

IX - Declarada aberta a audiência, é ao “tribunal” - conjunto dos juízes togados nos 

tribunais de composição plural - e não a um dos seus juízes, ainda que presidente do 

mesmo, que compete conhecer e decidir “das nulidades e de quaisquer outras 

questões prévias ou incidentais suscetíveis de obstar à apreciação do mérito da 

causa…” – art. 338.º, n.º 1, do CPP. 

X -  Actualmente, a lei não faz depender a leitura em audiência das declarações prestadas 

pelo arguido em sede de 1.º interrogatório judicial, de solicitação sua, posto que 

observado o dever de informação a que alude o art. 141.º, n.º 4, al. b) do CPP. Tão-

pouco se exige a verificação de quaisquer contradições ou discrepâncias entre essas 

declarações e as prestadas em audiência. 

XI - Como, aliás, não exige o cumprimento de qualquer contraditório nessa fase: o 

arguido, assistido por defensor e perante autoridade judiciária, é informado de que as 

declarações que prestar em primeiro interrogatório poderão ser utilizadas no 

processo. É esse o momento em que ele pode licitamente condicionar a relevância 

processual das suas declarações: optando pelo silêncio (que nunca o poderá 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

9 

Número 282 –Abril de 2021 

prejudicar) ou por prestá-las, aceitando a sua utilização futura no processo (ainda 

assim, sem eficácia confessória, antes sujeitas à livre apreciação da prova). 

XII - Seguindo esta segunda alternativa, constando tais declarações no elenco das provas 

indicadas pelo Ministério Público na sua acusação, carece de sentido a exigência de 

prévio contraditório em audiência de julgamento sobre a reprodução dessas 

declarações. 

 

07-04-2021 

Proc. n.º 586/15.5TDLSB.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso penal 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de facto 

 Dupla conforme 

 Pedido de indemnização civil 

 Perda de instrumentos, produtos e vantagens 

 Questão nova 

 Furto qualificado  

 Furto 

 Tentativa 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

07-04-2021 

Proc. n.º 28/19.7GBVNF.G1.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Prisão preventiva 

 Rejeição 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 292/21.1PASNT-A.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

Pires da Graça 

 

 Recurso per saltum 

 Falsidade informática 

 Peculato 
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 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Pena suspensa 

 Pressupostos 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 436/12.0JACBR.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Escusa 

 Juiz natural 

 Imparcialidade  

 Indeferimento 

 

I -  São normas gerais e abstratas contidas nas leis processuais penais e nas leis de 

organização judiciária que pré-determinam o tribunal competente, a sua composição 

(singular ou coletivo ou júri) e, especificamente, a juíza, o juiz, ou juízes que, em 

cada fase, intervêm no processo e no julgamento. 

II -  O princípio do «juiz natural» ou «juiz legal» é uma garantia do processo penal, 

obstando ao desaforamento das causas criminais. 

III - Não basta que o juiz seja imparcial; é também necessário que o pareça. 

IV - Quando a imparcialidade da juíza ou juiz ou a confiança do público nessa 

imparcialidade é justificadamente posta em causa, não está em condições de 

«administrar a justiça» no caso concreto. 

V -  Na ponderação da imparcialidade na sua vertente objetiva, não releva a convicção da 

juíza ou juiz requerente e também não é suficiente a constatação de um qualquer 

motivo gerador de desconfiança sobre a neutralidade da/o julgador/a.  

VI - Exige-se que o motivo ou motivos invocados sejam sérios e graves a tal ponto que a 

intervenção da juíza ou juiz no processo que legalmente lhe está distribuído, olhada 

do exterior (pelos sujeitos processuais ou pela comunidade), se apresenta ou pode 

ter-se por suspeita. 

VII - O deferimento do pedido de escusa do juiz natural para ser apartado do processo 

tem de assentar em motivos de suspeição de tal consistência e importância que, por 

si sós, de qualquer perspetiva objetiva, colocam fundamente em crise a aparência da 

sua neutralidade e isenção. 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 213/12.2TELSB-U.S1-A - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Teresa Féria 
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 Tráfico de estupefacientes 

 Qualificação jurídica 

 Tráfico de menor gravidade 

 Pena parcelar 

 Medida da pena 

 Pena única 

 Objeto do recurso 

 Pena suspensa 

 Regime de permanência na habitação 

 Pressupostos 

 Pena de prisão 

 

I -  A incriminação do tráfico visa proteger a saúde pública, “a segurança e a qualidade 

de vida dos cidadãos” e, mediatamente, também “a economia legal, a estabilidade e 

a segurança do Estado”. 

II - O traço marcante do privilegiamento do tráfico advém da consideravelmente 

diminuída da ilicitude da conduta típica. 

III - Na vigente incriminação do tráfico de menor gravidade, o legislador limitou-se a 

fornecer, exemplificativamente, alguns indicadores que podem traduzir-se na 

considerável diminuição da ilicitude. 

IV - Na tarefa de concretizar outros indicadores, a jurisprudência tem apontado os 

seguintes: atuação individual ou em pequena entreajuda; sem que sejam utilizados 

meios sofisticados; que não seja exercido como modo de vida; ausência de lucros ou 

vantagens; os proventos obtidos financiarem consumos do próprio e de familiares ou 

equiparados; pequena “carteira” de compradores ou consumidores; curto período de 

tempo; ocasionalidade do tráfico; não implicação de familiares; não utilizar 

colaboradores; pequena e circunscrita territorialidade da atividade; inexistência de 

contactos internacionais ; não concorram circunstâncias que agravam a punição do 

tráfico. 

V -  A jurisprudência sustenta que uma destas circunstâncias, por si só, regra geral, não é 

suficiente para diminuir consideravelmente a ilicitude do tráfico. 

VI - O direito penal da UE estabeleceu a necessidade de uma moldura penal agravada 

quando “a infração envolva drogas que causam maiores danos à saúde”. Nestas 

situações a conduta deve ser sancionável “com pena máxima de prisão com uma 

duração de, no mínimo, entre cinco e dez anos” – art. 4.º, n.º 2, al. b), da Decisão-

Quadro 2004/757/JAI. 

VII - Para que o tráfico possa integrar o tipo privilegiado previsto no art. 25.º, do DL n.º 

15/93, de 22-01, não basta que o desvalor da conduta se situe ao nível inferior do 

barómetro da ilicitude do crime de tráfico (matricial). É indispensável que a ilicitude 

se apresente com uma diminuição de tal ordem que deva ter-se por 

consideravelmente diminuída.  

VIII - Se assim não se apresentar, o grau mais baixo da ilicitude do tráfico influirá na 

determinação da medida da pena, naturalmente dentro da moldura penal do crime de 

tráfico do art. 21º, mas não permite subsumi-lo ao tráfico de menor gravidade 
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14-04-2021 

Proc. n.º 143/17.1GDEVR.E1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Qualificação jurídica 

 Tráfico de menor gravidade 

 Reincidência 

 Princípio da proibição da dupla valoração 

 Medida da pena 

 Âmbito do recurso 

 

I - No tráfico, as condutas gravemente ilícitas elegeram-se em razão da perigosidade 

abstrata para o bem ou bens jurídicos protegidos com a incriminação. 

II - O direito penal da UE estabeleceu a necessidade de uma moldura penal agravada 

quando “a infração envolva drogas que causam maiores danos à saúde”. Nestas 

situações a conduta deve ser sancionável “com pena máxima de prisão com uma 

duração de, no mínimo, entre cinco e dez anos” – art. 4.º, n.º 2, al. b), da Decisão-

Quadro 2004/757/JAI. 

III - Interpretação normativa que coloque no mesmo patamar todos os estupefacientes, 

desrespeita não só o regime interno como o direito europeu e convencional universal 

nesta matéria. 

IV - O traço marcante do privilegiamento do tráfico de estupefacientes advém da 

consideravelmente diminuída da ilicitude da conduta típica. 

V -  O legislador fornece, exemplificativamente, alguns indicadores de que podem 

apontar para a diminuição considerável da ilicitude - os meios utilizados; a 

modalidade da ação; as circunstâncias da ação; a qualidade das plantas, substâncias 

ou preparações; e a quantidade dos estupefacientes -, conferindo à jurisprudência a 

tarefa de acrescentar outros indicadores. 

VI - De entre as circunstâncias que obstam à “desqualificação” do tráfico contam-se as 

circunstâncias que agravam a punição previstas no art. 24.º, do DL n.º 15/93.  

VII - Assim, a verificação em cada caso de uma circunstância agravante obsta a que possa 

ter-se por consideravelmente diminuída a ilicitude da mesma atividade. 

VIII - As vendas de heroína efetuadas pelo arguido a menos de 50 metros do 

estabelecimento de ensino frequentado por crianças dos 6 aos 12 anos de idade, 

visíveis no receio do local onde efetuou as transações, exclui que possa ter-se por 

consideravelmente diminuída a ilicitude do tráfico assim exercido. 

IX - Na confeção da pena concreta o juiz não pode considerar circunstâncias que fazem 

parte do tipo de crime –art. 71.º, n.º 2, do CP. Nisto se traduzindo a proibição da 

dupla valoração das mesmas circunstâncias. 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 143/19.7PEPDL.L1.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

13 

Número 282 –Abril de 2021 

Teresa Féria 

 

 Recurso per saltum 

 Homicídio  

 Tentativa 

 Medida da pena 

 

I -  O crime de homicídio constitui objecto de manifesta reprovação geral e gera um 

compreensível sentimento de insegurança, sendo certo que a frequência com que vem 

ocorrendo eleva as necessidades de prevenção geral. 

II -  Mostra-se justa e adequada uma pena de 5 anos e 8 meses de prisão, aplicada pela 

prática de um crime de homicídio, na forma tentada, p.p. pelos arts.  22.º, n.ºs. 1 e 2, 

al. b), 23.º, n.º 1, 26.º e 131.º, todos do CP, a arguido sem antecedentes criminais, 

que agiu com dolo eventual, sendo elevado o grau de ilicitude dos factos e 

significativa a gravidade das consequências da infracção. 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 1/20.2JAPTM.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Ana Maria Barata Brito 

 

 Recurso penal 

 Tráfico de estupefacientes 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de facto 

 Escutas telefónicas 

 Conhecimentos fortuitos 

 Inconstitucionalidade 

 Proibição de prova 

 Perda de instrumentos, produtos e vantagens 

 Nulidade 

 Fundamentação 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 48/17.6GAMTJ.E1.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Detenção  

 Extradição 

 Prazo 

 Cooperação judiciária internacional em matéria penal 
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14-04-2021 

Proc. n.º 658/21.7YRLSB-A - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 

 Mandado de detenção europeu 

 Nulidade  

 Omissão de pronúncia 

 Inconstitucionalidade 

 

14-04-2021 

Proc. n.º 2/21.3YRGMR.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 

 Recurso per saltum 

 Conhecimento superveniente 

 Cúmulo jurídico 

 Trânsito em julgado 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 74/17.5JACBR - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

 

 Recurso per saltum 

 Violação  

 Coação sexual  

 Pena parcelar 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 308/20.9JAPDL.S1 - 3.ª Secção  

Conceição Gomes (Relatora) 

Nuno Gonçalves 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Requisitos 

 Oposição de acórdãos 

 Reincidência 
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 Rejeição 

 

I -  É um recurso de carácter normativo destinado a fixar critérios interpretativos 

uniformes que garantem a unidade do ordenamento penal e, com isso, os princípios 

de segurança, da previsibilidade das decisões judiciais e a igualdade dos cidadãos 

perante a lei. 

II -  O recorrente tem de indicar a norma - ou conjunto normativo - que pretende ver 

interpretada através de jurisprudência fixada pelo STJ. 

III - O pressuposto material da identidade da questão de direito exige que: 

a. as asserções antagónicas dos acórdãos invocados como opostos tenham 

consagrado soluções diferentes para a mesma questão fundamental de direito; 

b. as decisões em oposição sejam expressas; 

c. as situações de facto e o respetivo enquadramento jurídico sejam idênticos em 

ambas as decisões. 

IV - Não pode haver oposição ou contradição entre dois acórdãos, relativamente à mesma 

questão fundamental de direito, quando são diversos os pressupostos de facto em que 

assentaram as respetivas decisões. 

V- Contrariamente ao alegado pelo recorrente, no acórdão recorrido, - diversamente do 

que sucedeu na acusação e na facticidade julgada assente no aresto sobre que versou 

o acórdão invocado como fundamento -, estão narrados factos provados, com 

suficiente individualização e extensão, para configurar a reincidência, que, afinal, se 

configura como homótropa. 

VI - Acresce que a jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de considerar que “estando 

em causa uma reincidência homogénea, ou especifica, é lógico o funcionamento da 

prova por presunção (…). Se o arguido foi condenado anteriormente por crimes do 

mesmo tipo e agora volta a delinquir pela mesma prática é liminar a inferência de 

que lhe foi indiferente o sinal transmitido, não o inibindo de renovar o seu propósito 

de delinquir”. 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 169/19.0GBOAZ.P1-A.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Detenção 

 Prisão preventiva 

 Competência 

 Juiz de instrução 

 Princípio da atualidade 

 

I - Na CRP instituiu-se o habeas corpus liberatório em duas modalidades, um contra a 

detenção abusiva, o outro, diferenciado, para a prisão ilegal. 
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II -  Têm em comum configurar situações extremas de detenção ou prisão determinadas 

com abuso de poder ou por erro grosseiro, patente, grave, isto é, sem lei ou contra 

lei. 

III - Não constitui um recurso sobre atos de um processo através dos quais é ordenada ou 

mantida a privação da liberdade do arguido, nem um sucedâneo dos recursos 

admissíveis, que são os meios adequados de impugnação das decisões judiciais. 

IV - O legislador infraconstitucional atribuiu ao juiz de instrução criminal com jurisdição 

sobre o local onde o detido se encontrar, a competência para conhecer e decidir do 

habeas corpus contra o abuso de poder. em virtude de detenção ilegal. 

V - Ao Supremo Tribunal está atribuída, - em exclusividade -, a competência para 

conhecer do habeas corpus contra o abuso de poder em virtude de prisão ilegal. 

VI - “Facto pelo qual a lei a não permite” significa crime que na tipificação jurídico-

criminal ou na lei substantiva não admite prisão e, quando se trata da privação 

cautelar da liberdade, o facto indiciado não pode, nos termos da lei do processo, 

justificar a imposição de prisão preventiva ou da obrigação de permanência na 

habitação. 

VII - Qualquer ilegalidade da detenção para apresentação do arguido ao juiz, dentro do 

prazo estabelecido, não tem qualquer efeito sobre a legalidade da prisão preventiva 

decretada no 1º interrogatório judicial, por crimes pelos quais a lei a admite. 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 149/20.3JASTS.S1 - 3.ª Secção  

Nuno Gonçalves (Relator) 

Paulo Ferreira da Cunha 

Pires da Graça 

 

 Homicídio qualificado 

 Meio insidioso 

 Crueldade 

 Ciúme 

 Medida da pena 

 

I - Dos autos resulta não apenas a altíssima gravidade dos factos, reveladora de grande 

desprezo pela vida humana, e mesmo pela dor humana (dada a forma cruel por que 

foi perpetrado o homicídio na pessoa do companheiro da arguida), como ainda uma 

frieza de ânimo capaz de inverter ficticiamente a situação, encenando uma 

factualidade alternativa, em que perseverou, na qual seria a vítima. Assim se 

compreendendo a atitude de se ter apresentado motu proprio em posto da GNR.  

II -  A proteção de um bem jurídico é importante fator de legitimação do ius puniendi na 

nossa ordem jurídico-constitucional, como se encontra desde logo expresso no art. 

18.º, n.º 3, da CRP, que consagra o respetivo princípio, o qual é recebido no art. 40.º 

do CP (Cf. Acórdão deste STJ, de 01-04-2020, proferido no Proc.º n.º 

89/18.6JELSB.L1.S1).  

III - Aquele artigo constitucional é, aliás, chave para a substancial constitucionalidade do 

Direito Penal. No caso, está em causa o bem vida humana, barbaramente violado, 
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aproveitando a circunstância de o companheiro estar a dormir, atirando-lhe primeiro 

com óleo a ferver para o rosto e corpo, de forma a inibir a sua capacidade de defesa, 

e vindo depois a desferir quatro facadas na vítima, causando-lhe a morte. 

IV.- A arguida denuncia clara impreparação atual para gerir sentimentos exacerbados de 

controlo e ciúme sobre terceiros, reclamando apertadas necessidades de prevenção 

especial, apesar da primariedade. Não se pode avaliar como pessoa pacata e 

cumpridora, sem perigo de reincidência quem evidenciou uma incapacidade de 

autocontrole tão acentuada. Estamos perante um crime no âmbito de “criminalidade 

especialmente violenta” (art 1.º, n.º l, do CPP). Além da culpa (com dolo intenso), 

não se pode esquecer que avultam preocupações de política criminal (L n.º 96/17, de 

23-08, arts 2.º, e) e f), e 3.º, b). Releva não só o alarme atual provocado 

imediatamente pelo conhecimento social dos crimes, como o alarme e comoção 

sociais normais neste tipo de casos, com uma potencialidade de crise das próprias 

instituições, da banda social (ou “sociológica”), que precisamente se pretende 

prevenir, e não apenas constatar a posteriori, quando essa dimensão de anomia social 

já foi atingida.  

V - Não foi posto validamente em causa nenhum dos contornos específicos da 

incriminação. Não se vislumbram quaisquer causas de exclusão da ilicitude ou da 

culpa, devendo, como foi feito, haver uma condenação da arguida pela prática de 

homicídio qualificado, p. e p. pelos arts. 131.º e 132.º, nºs 1 e 2, als. b), d) e i), do 

CP. 

VI - Como se sabe, a pena a aplicar deve ser fixada por forma a servir as finalidades de 

proteção dos bens jurídicos (no caso a Vida, de altíssimo valor) e reintegração do 

agente na sociedade (que não parece totalmente pacífica, dados os traços de 

personalidade evidenciados), tendo sempre como limite a medida da culpa (que é 

também intensa) – art. 40, n.ºs 1 e 2 do CP. Para determinação da medida concreta 

da pena são critérios os do art. 71 do CP, devidamente ponderados no Acórdão 

recorrido. 

VII - O crime de homicídio qualificado é punível com pena de prisão de 12 a 25 anos. A 

pena aplicada foi de 20 anos de prisão. Ou seja, encontra-se no máximo das penas 

“médias” nesta moldura penal (que seriam entre 17 a 20 anos), o que, por si só, e não 

tendo em consideração os contornos particularmente gravosos da situação, revela não 

severidade, mas equilíbrio, o qual, atenta a situação concreta, poderá mesmo ser tido 

por alguma benevolência. 

VIII - Sem prejuízo do direito constitucional ao recurso, é pacífico que a intervenção do 

STJ no controle da proporcionalidade no respeitante à fixação concreta da pena tem 

de ser necessariamente parcimoniosa (cf., v.g., Acórdão deste STJ, de 2010-09-23, 

proferido no Proc.º n.º 10/08.0GAMGL.C1.S1). E, na concretização da medida da 

pena, deve partir-se de uma moldura de prevenção geral, definindo-a, depois, em 

função das exigências de prevenção especial, sem ultrapassar a culpa do arguido. 

IX - No caso do concreto crime em apreço, o homicídio, perpetrado como o foi e com as 

motivações que o determinaram, não parecem ser controversas as elevadas 

necessidades de prevenção geral, dada a sensibilidade social generalizada ao ataque 

ao bem jurídico violado, cuja violação é geradora de escândalo, alarme e 

intranquilidade. Ao tomarem conhecimento deste tipo de eventos, as pessoas 
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legitimamente temem pelas suas vidas, ou um bellum omnium contra omnes, 

podendo perder a confiança (cf. Acórdão de 2010-09-2, proferido no Proc.º n.º 

10/08.0GAMGL.C1.S1). 

X - O quantum da pena deve manter-se quando se revele, em geral, o acerto dos vários 

enfoques analíticos e judicatórios em questão (v.g. Ac. STJ, Proc. n.º 

14/15.6SULSB.L1.S1, 19-09-2019). É o que ocorre no caso, em que a malha 

hermenêutica utilizada se revelou consistente com os seus pressupostos, que foram 

proficientemente explicitados, com recurso a uma motivação lógica e pertinente (cf. 

Acórdão STJ, de 08-01-2020, proferido no Proc.º n.º 1654.17.4JAPRT.C1.S1 e Ac. 

STJ, Proc.º n.º14/15.6SULSB.L1.S1, de 19-09-2019).” 

XI -  Pelo que se acorda em negar provimento ao recurso, confirmando integralmente o 

Acórdão recorrido, que fixou a pena em 20 (vinte) anos de prisão. 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 1078/19.9GAMTA.L1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Recurso penal 

 Omissão de pronúncia 

 Impugnação da matéria de facto 

 Conclusões da motivação 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Inconstitucionalidade 

 Homicídio 

 Detenção de arma proibida 

 Pedido de indemnização civil 

 Bem jurídico protegido 

 Princípio da proporcionalidade 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Cúmulo jurídico 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

I -  Se pode ser aceitável que, face do disposto no n.º 4 do 412.º do CPP, ao impugnar a 

matéria de facto, se faça uma súmula das partes do depoimento, nas quais se alicerça 

a impugnação, há um importantíssimo distinguo: nada impedirá que tal se faça, mas 

apenas mercê do quod abundat non nocet / viciat. Essa súmula, admissível, não 

suprirá, por si só, a imposição taxativa do art. 412, n.º 4, in fine do CPP. Pode 

acrescer-lhe, mas não preenche o requisito: “devendo o recorrente indicar 

concretamente as passagens em que se funda a impugnação”. Note-se a importância 

dos requisitos do ónus no Acórdão deste Supremo Tribunal de Justiça, de 27-10-

2010, proferido no Proc.º n.º 70/07.0JBLSB.L1.S1 (Relator: Conselheiro Pires da 

Graça). 
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II -  Embora as Conclusões da Motivação de um recurso sejam essenciais, e daí mesmo o 

papel que desempenham na delimitação do âmbito ou objeto do mesmo, a verdade é 

que devem guardar com a Motivação uma relação umbilical, não sendo senão uma 

súmula, uma síntese e um corolário do que naquela já deverá ter sido explanado. 

Ocorre, assim, um obstáculo insanável se a Motivação em si mesma, por algum 

modo, já não admitirá Conclusões para um qualquer fim específico aptas. Porquanto 

não poderia ser em Conclusões que se iria suprir a deficiência, ou intangibilidade, ou 

contradição, ou caráter lacunoso da Motivação. Uma Motivação “com 

insuficiências” não pode ser suprida por novas Conclusões que jamais se tornariam, 

ipso facto, aptas. 

III - O Tribunal a quo pronunciou-se sobre todas as questões que lhe foram colocadas, e 

não convidou o recorrente ao aperfeiçoamento das conclusões, porque a própria 

Motivação revelava insuficiências que aquele “aperfeiçoamento”, a vir a ser 

admitido, redundaria num recurso novo – o que seria contra legem. 

IV - A indicação da totalidade do depoimento das testemunhas ou uma sua súmula 

proposta pelo recorrente não cumpre as exigências processuais contidas no art. 412.º, 

n.ºs 3 e 4, do CPP. O ónus que recai sobre o recorrente é de uma impugnação 

especificada, impugnatória de factos concretos, fazendo em cada ponto referência 

aos meios de prova que considere relevantes. Não pode ater-se a indicar todo o 

depoimento, pois tal redunda em apelo a nova apreciação de facto de todo o 

depoimento, e até de todos os outros depoimentos. O resumo de depoimento é uma 

elaboração (ou narrativa) do recorrente sobre um depoimento, sem valor probatório. 

V -  A jurisprudência é clara no sentido de não haver qualquer inconstitucionalidade em 

procedimentos em tudo semelhantes aos do Tribunal a quo. Cf. Acórdão TC n.º 

259/02 - Proc. n.º 101/02 - Relatora: Cons. Maria Helena Brito; Acórdão TC, n.º 

140/2004 - Processo n.º 565/03 – Relator: Cons. Paulo Mota Pinto. Assim sendo, 

nenhum reparo há a fazer à decisão sobre esta matéria por parte do Tribunal da 

Relação. Além dos requisitos do art. 412.º, n.º 4 serem inultrapassáveis, afigura-se 

particularmente relevante a consequência (ilegal) que adviria de uma decisão 

contrária à que foi tomada, redundando numa repetição do julgamento, e indo assim 

contra a ratio do próprio convite aperfeiçoador previsto pela lei. 

VI - Não pode invocar-se qualquer omissão de pronúncia quando um tribunal decide não 

proceder a certas diligências ou indeferir um pedido, de forma explícita e 

fundamentada. O non facere pode ser um agere. 

VII - Não há inconstitucionalidade alguma, no caso, sobretudo porque o art. 32.º, n.º 1, 

da CRP, de forma alguma fica beliscado sequer na sua garantia das garantias (v.g. 

processuais penais) de defesa, designadamente de recurso. A garantia de recurso 

penal não se confunde com um recurso ad libitum. E o recurso encontra-se 

sistemática e teleologicamente enquadrado no sistema jurídico-penal, em que existe 

o ónus do art. 412.º, n.º 4 do CPP. Haveria que especificar e provar em que medida a 

concreta recusa do Tribunal a quo em convidar ao aperfeiçoamento por parte do 

recorrente, dadas as justificações que deu, feriria, e como, o referido preceito 

constitucional. Essa subsunção ou pelo menos aproximação hermenêutica, não pode 

faltar, sob pena de excessiva vaguidade e intangibilidade da invocação. Alguma 

tendência para a insubstancialidade das alegações neste sentido não deverá ser tida 
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como error communis a fazer lei. CF. Acórdão TC 244/2007, Processo n.º 63/07, 

Relator: Conselheiro Rui Moura Ramos. 

VIII - O bem jurídico-penal Vida é considerado por amplíssimos setores da doutrina e da 

jurisprudência como o bem dos bens, o mais alto e valioso, só eventualmente 

podendo concorrer com gravíssimas questões-limite (borderline cases) em que a 

Honra poderia sobrepor-se-lhe.  

IX - A jurisprudência deste STJ tem reiteradamente enfatizado que, na concretização da 

medida da pena, deve partir-se de uma moldura de prevenção geral, definindo-a, 

depois, em função das exigências de prevenção especial, sem ultrapassar a culpa do 

arguido. 

X - No caso do concreto crime em apreço, o homicídio consumado, não parecem ser 

controversas as elevadas necessidades de prevenção geral, dada a sensibilidade social 

generalizada ao ataque ao bem jurídico violado, violação que é geradora de 

escândalo, alarme e intranquilidade. E muito profundas, porque as pessoas, ao 

tomarem conhecimento deste tipo de eventos, legitimamente temem pelas suas vidas, 

ou um bellum omnium contra omnes. Cf. Acórdão STJ de 2010-09-2, proferido no 

Proc.º n.º 10/08.0GAMGL.C1.S1, e ainda os Acórdãos deste STJ de 08-10-97, Proc. 

n.º 976/97, e de 17-12-97, Proc. n.º 1186/97, (in Sumários de Acórdãos, n.º 14, p. 

132, e n.º s 15/16, novembro/dezembro 1997, p. 214). 

XI - A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem sublinhado que a sua intervenção no 

controle da proporcionalidade com que há que pesar os crimes e as penas não é 

ilimitada e que o quantum da pena se deve manter quando se revele, em geral, o 

acerto dos vários enfoques analíticos e judicatórios em questão (v.g. Ac. STJ, Proc. 

n.º 14/15.6SULSB.L1.S1 - 3.ª Secção, 19-09-2019). É o que ocorre no caso, em que 

a malha hermenêutica utilizada se revelou consistente com os seus pressupostos, que 

foram proficientemente explicitados, com recurso a uma motivação lógica e 

pertinente.  

XII - Quanto à medida da pena única, os critérios que vigoram são os do art. 77.º, do CP, 

relevando a ponderação conjunta dos factos e a personalidade do agente. Cf. Acórdão 

deste Supremo Tribunal de 17-10-2019, no Proc.º n.º 671/15.3PDCSC-C.L1.S1 

(Relator: Conselheiro Vinício Ribeiro e o Ac. deste STJ, de 23-09-2010, Proc.º 

1687/04.0GDLLE.E1.S1 - Relator: Conselheiro Pires da Graça). 

XIII - A pena imposta pelo Acórdão recorrido afigura-se justa e equilibrada, não tendo 

deixado de ter em consideração os elementos atenuantes, acabando até por não ser 

exageradamente superior à pena pedida pelo recorrente. Encontrando-se, assim, 

plenamente concorde com os critérios definidos pelo art. 77, n.ºs 1 e 2, do CP. 

 Pelo que se nega provimento ao recurso, confirmando integralmente o Acórdão 

recorrido, tudo resultando na pena única de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de prisão. 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 522/18.7PBELV.E1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Tráfico de estupefacientes 
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 Medida da pena 

 Bem jurídico 

 Saúde pública 

 Suspensão da execução da pena 

 Pena de prisão 

 

I -  O crime em apreço é o de tráfico de estupefacientes, que viola o bem jurídico saúde, 

entre eventualmente outros (cf. Ac. STJ de 10/10/2018, Proc.º n.º 5/16.0GAAMT.S1; 

Ac. 5/16.0GAAMT.S1), como “a estabilidade económica, financeira, cultural e 

política da sociedade e a segurança e soberania do Estado” (cf. Ac. 

89/18.6JELSB.L1.S1), dependendo a verificação da sua mais concreta e mais 

vultuosa lesão dos contornos específicos do caso. 

II -  É ainda um crime de trato sucessivo, de execução permanente, em que a incriminação 

se completa nos primeiros atos de execução, equiparando-se assim a tentativa à 

consumação (Ac. STJ de 3/09/2015). Ou seja, é um crime de perigo comum abstrato, 

preenchendo-se o tipo com a mera detenção de produto estupefaciente. No caso, a 

conduta do agente constitui, efetivamente, um perigo potencial para a saúde pública 

de um muito alargado número de pessoas. A simples atividade criminosa preparatória 

e de nível internacional já atenta contra a paz jurídica e o respeito pelo Direito e não 

pode deixar de configurar lesão de bens jurídicos independentemente do facto de uma 

disseminação ulterior se efetuar ou não (cf. Ac. 89/18.6JELSB.L1.S1). 

III - A moldura penal abstrata que corresponde a este tipo de crime situa-se entre os 4 

anos a 12 anos de prisão, de acordo com o art. 21.º, n.º 1, do DL n.º 15/93, de 22-01, 

com referência à tabela I.B, anexa ao mesmo diploma. Sendo que o Tribunal a quo 

condenou o arguido em 5 anos e 6 meses de prisão, ou seja, abaixo do valor médio, 

que seriam 8 anos de prisão, e um pouco acima do valor mínimo: pouco acima da 

barreira dos 5 anos, fundamental para a questão da suspensão ou não da pena. 

Contudo, aqueles valores da pena (entre 4 e 12 anos) são um espectro alargado para 

aplicação a uma infinidade de situações, desde a mais leve à mais severa. 

IV - A determinação da pena deve ser feita à luz do art. 40.º e do art. 71.º, n.º 1, do CP e 

nomeadamente dos fatores de medida da pena aí consagrados, numa “tópica” que 

inclui, precisamente, o bem jurídico, a reintegração social, a culpa e a sua medida e 

as exigências de prevenção, pela forma articulada como o CP as imbrica. Sendo 

necessário manter coerência e equidade entre o sentenciado por este STJ, 

contribuindo-se para uma aplicação uniforme do direito (art. 8.º, n.º 3, do CC). 

Nomeadamente, importa a consideração do volume de drogas (assim como a 

motivação do ganho), que são explicitamente considerados em algumas “Guidelines” 

de agravação e atenuação no estrangeiro. As penas, como salienta o art. 49.º, n.º 3, 

da CDFUE, “não devem ser desproporcionadas em relação à infração”. E tal 

proporcionalidade deve atender a todos os contornos da infração. A quantia 

apreendida foram ao todo 4. 495 g. de cocaína. 

V - Havendo factualidade criminosa provada e confessa, existindo culpa, dolo direto, 

atendendo à necessidade de prevenção geral e especial e dada a potenciação de 

alarme social proveniente de situações de tráfico internacional e estando em causa 

pelo menos o magno bem da saúde pública, não restam dúvidas de que a ordem 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

22 

Número 282 –Abril de 2021 

jurídica precisa de dar uma resposta que não desça a um limiar de baixar das guardas 

face ao crime, dissolvendo a sua força normativa. 

VI - Porém, apesar da gravidade dos factos, da culpa e das exigências de prevenção geral, 

crê-se que a ausência de condenações no seu CRC, a confissão dos factos e o 

arrependimento demonstrado em audiência de julgamento; a boa inserção familiar e 

o apoio dos pais, a escolaridade e experiência profissional indiciam razoavelmente 

(e outros elementos não indiciam o contrário) a possibilidade de uma regeneração 

(de uma única, embora grave, infração). Recorde-se o relatório social. Crê-se, assim, 

que a pena de 5 anos de prisão, será já adequada à finalidade da pena, no caso 

vertente. 

VII - Sendo a pena de 5 anos de prisão efetiva proporcional, não coloca em risco nem o 

critério de barreira da culpa, nem a paz social e a segurança jurídica. Não se poderá, 

porém, concluir que a simples censura do facto e a ameaça da prisão realizam de 

forma adequada e suficiente as finalidades da punição, não se encontrando 

consequentemente preenchidos os requisitos para a suspensão da execução da pena. 

A intensidade da culpa e a quantidade e qualidade da droga apreendida e ainda a 

existente na residência do arguido reclamam punição adequada (efetiva), atentas as 

exigências de prevenção especial. Acorda-se, pois, em prover parcialmente o recurso 

relativamente ao quantum da pena, decidindo atribuir ao Recorrente uma pena de 5 

(cinco) anos de prisão efetiva. 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 510/19.6JELSB.L1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Homicídio 

 Violência doméstica 

 Ofensa à integridade física simples 

 Violação de proibições ou interdições 

 Indemnização 

 Afastamento do território nacional 

 Cúmulo jurídico  

 

I -  O nosso sistema de penas no caso de pluralidade de infrações é, como se sabe, o da 

determinação de uma pena conjunta (cf., v.g., arts. 77.º e 78.º, do CP; Acórdão STJ, 

de 11-03-2020, proferido no Proc. n.º 996/14.5GAVNG-K.S1; Acórdão STJ, de 11-

03-2020, proferido no Proc. n.º 8832/19.0T8LRS.S1; Acórdão STJ, de 26-03-2020, 

proferido no Proc. n.º 2/19.3PEFAR.S1). 

II - Assinalável é a propensão do arguido para a violência, com incapacidade de 

autocontrole, mesmo face a pessoas que, pela sua proximidade, deveria, pelo 

contrário, pelo menos respeitar e estimar. E também a forma como é preparada a 

agressão não pode reconduzir-se a uma simples explosão emotiva momentânea. Tudo 

causando apreensões sérias quanto à personalidade do arguido e convocando razões 

de prevenção especial.  
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III - Sopesados todos os elementos nos autos, em conformidade com o disposto no art. 

77.º, do CP, e tendo em consideração que a medida da tutela dos bens jurídicos, 

correspondente à finalidade de prevenção geral positiva ou de integração, é 

referenciada por um ponto ótimo, consentido pela culpa, e por um ponto mínimo que 

ainda seja suportável pela necessidade comunitária de afirmar a validade da norma 

ou a prevalência dos bens jurídicos (violados com a prática do crime), entre esses 

limites se devendo satisfazer, quanto possível, as necessidades de prevenção especial 

positiva ou de socialização, às quais cabe, em última análise, a função de 

determinação da medida da pena dentro dos limites supra assinalados, considera-se 

equilibrado, proporcional e ajustado à culpa concreta do agente a pena de nove anos 

de prisão, confirmada pelo Acórdão recorrido (Cf. o Acórdão deste STJ de 05-12-

2012 - Relator: Conselheiro Pires da Graça).Acorda-se assim em negar provimento 

ao recurso, confirmando integralmente o Acórdão recorrido (com a pena de nove 

anos de prisão). 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 287/19.5PAOLH.E1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Execução da medida de segurança privativa da liberdade 

 Rejeição 

 

I -  À medida de segurança de internamento é aplicável, por analogia, a providência de 

habeas corpus. 

II -  Contudo, o internamento, em cumprimento de uma medida de segurança, de um 

inimputável perigoso num hospital prisional, que não em estabelecimento de saúde 

não prisional, não justifica a providência de habeas corpus. 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 523/17.2PBEVR-B.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Ana Barata Brito 

Pires da Graça 

 

 Extradição 

 Cumprimento de pena 

 Recusa facultativa de execução 

 Cooperação judiciária internacional em matéria penal 

 

I -  O cumprimento parcial da prisão por banda do extraditando não constitui fundamento 

para a recusa da extradição (sendo apenas de considerar em sede de execução da 
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pena, no País requerente), posto que o remanescente da pena a cumprir não seja 

inferior a 6 meses de prisão. 

II -  Uma pena de reclusão a cumprir em regime semiaberto, aplicada por tribunal 

brasileiro, é uma pena privativa de liberdade, para os efeitos previstos no art. 2.º, n.º 

2 da Convenção de Extradição entre Estados membros da Comunidade dos Países de 

Língua Portuguesa, assinada na cidade da Praia, em 23-11-2005, aprovada pela 

Resolução da Assembleia da República nº 49/2008 (DR 1ª série de 15-9-2008). 

III - Não constitui motivo de recusa de extradição prevista no art. 18.º, n.º 2, da Lei n.º 

144/99, de 31-088, o facto de o extraditando ter família a residir no nosso País. 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 5/21.8YREVR.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Ana Barata Brito 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Matéria de facto 

 Violação das regras de competência do tribunal 

 Tribunal da Relação 

 

Visando o recurso interposto pelo arguido o reexame de matéria de facto e de direito, é o 

STJ incompetente, em razão da matéria, para dele conhecer, sendo competente para 

tal o Tribunal da Relação respectivo, em face do estatuído nos arts. 432.º, n.º 1, al. 

c), 434.º, 427.º e 428.º, todos do CPP. 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 4183/19.8JAPRT.S1 - 3.ª Secção  

Sénio Alves (Relator) 

Ana Barata Brito 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida da pena 

 Pena suspensa 

 Pressupostos 

 Pena de prisão 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 269/20.4JELSB.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 

 Recusa 

 Imparcialidade 

 Juiz natural 
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 Reenvio prejudicial 

 

21-04-2021 

Proc. n.º 121/08.1TELSB.L1-B.S1 - 3.ª Secção  

Teresa Féria (Relatora) 

Sénio Alves 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Defensor 

 Direito de defesa 

 Nulidade insanável 

 Rejeição 

 

28-04-2021 

Proc. n.º 72/18.1T9RGR-A.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Repetição da motivação 

 Caso julgado 

 Rejeição 

 

28-04-2021 

Proc. n.º 628/17.0PYLSB-B.S1 - 3.ª Secção  

Ana Barata Brito (Relatora) 

Conceição Gomes 

Pires da Graça 

 

 Omissão de pronúncia 

 Nulidade 

 Recurso de acórdão da Relação 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Inconstitucionalidade 

 Retificação 

 Pressupostos 

 Erro de escrita 

 

I -  Existe omissão de pronúncia quando o Tribunal não se pronuncia sobre questões de 

que devesse conhecer. Ora, o Tribunal analisou o recurso interposto, referiu que havia 

questões que se relacionavam com os crimes em particular, e outras que apenas se 
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referiam à pena única e aos pressupostos da sua aplicação. Todavia, por força da 

irrecorribilidade do acórdão, de acordo com o disposto nos arts. 432, n.º 1, al. b), e 

400, n.º 1, als. e) e f), do CPP, não pode, em concreto, analisar cada uma das questões 

relativas aos crimes parcelares. E, também, por força da irrecorribilidade, não pode 

apreciar a questão invocada a propósito da perda de vantagens. 

II -  Como é bem sabido, o âmbito do recurso é delimitado pelas Conclusões. E, após 

elencar as concretas questões que se extraiam de tais conclusões (de entre as quais as 

que agora são invocadas no requerimento de nulidade), o STJ pronunciou-se. Decidiu 

que não podia conhecer de tais questões porque, nessa parte, o acórdão da Relação 

de Guimarães não é recorrível. A decisão de não conhecer de uma questão, fundada 

em óbvias razões legais, não é omissão de pronúncia. Excesso de pronúncia seria o 

contrário, além de violação de lei. O acórdão enunciou, expressamente, como 

questões objeto do recurso, as que o arguido/requerente pretende, agora, que sejam 

apreciadas por via do requerimento de arguição de nulidade que suscita. Sucede que, 

em relação a todas elas, reitera-se, existiu pronúncia.  

III - E sobre a perda de vantagens a que o arguido alude no seu requerimento de nulidade, 

a fls 259 a 268 do acórdão emitiu-se pronúncia. 

IV - Em relação a todas as questões que o arguido invoca no seu requerimento (agora sob 

o prisma de nulidades que devem ser retificadas), conforme resulta dos trechos 

transcritos, existiu pronúncia do STJ no sentido de que o recurso é inadmissível para 

conhecer dessas questões. Conforme se salienta, novamente, a fls 268 do acórdão. E 

a fls 297 e 298, no dispositivo do acórdão, mais uma vez, de forma clara. O acórdão 

alude, expressamente, às questões que o arguido traz novamente à tona no 

requerimento de arguição de nulidade, quer na sua fundamentação, quer no segmento 

decisório. 

V - A decisão que determinadas questões não podem ser conhecidas por via da 

irrecorribilidade não consubstancia omissão de pronúncia, conforme é jurisprudência 

pacífica do STJ. A nulidade do acórdão por omissão de pronúncia, nos termos do art. 

379, n.º 1, al. c), ex vi art. 425, n.º 4, ambos do CPP, verifica-se quando o tribunal 

deixa de se pronunciar sobre questão que devia ter apreciado, seja esta questão 

suscitada, no recurso, pelos sujeitos processuais, ou seja a mesma de conhecimento 

oficioso.  

VI - Quando se rejeita o conhecimento de determinadas questões com fundamento na 

irrecorribilidade a “não apreciação dessas questões elencadas pelo reclamante é, 

portanto, consequência directa da rejeição do recurso, quanto às penas parcelares”, 

pelo que “não existe, por isso, qualquer nulidade do acórdão, por omissão de 

pronúncia” (Ac. STJ, de 24-02-2021, Proc. n.º 7447/08.2TDLSB.L1.S1; Ac. STJ, de  

02-05-2018, Proc. n.º 736/03.4TOPRT.P2.S1; Ac. STJ, de 18-02-2021, Revista n.º 

617/18.7T8PVZ.G1-A.S1). 

VII - O nosso CPP não coloca o arguido na situação de indefeso, impedindo-o de arguir 

nulidades do acórdão. É que, a impossibilidade de conhecer nulidades em casos de 

irrecorribilidade não preclude a possibilidade de reação, suscitando esses vícios 

perante o Tribunal que prolatou o acórdão. Conforme se escreve no Ac. STJ, de 05-

11-2020, Proc. n.º 14514/16.7T9PRT.P1. Pelo que, tais nulidades deveriam ter sido 

arguidas perante o Tribunal da Relação respetivo. 
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VIII - Não se pode dar como adquirido que a inconstitucionalidade alegada sobre a pena 

se encontra devidamente invocada. A inconstitucionalidade tem de se reportar a um 

concreto sentido normativo que foi acolhido no confronto com uma concreta 

ocorrência da vida real. O arguido limita-se a apelar à violação de normas da CRP, 

mas não conexionado com uma determinada interpretação normativa, nem 

circunscrevendo factos. Alguma tendência para a insubstancialidade das alegações 

neste sentido não deverá ser tida como error communis a fazer lei (Cf. Acórdão do 

Tribunal Constitucional 244/2007, Processo n.º 63/07, Relator: Conselheiro Rui 

Moura Ramos). 

IX - Não obstante, na decisão da pena única sopesaram-se os arts. 18.º e 27 da CRP (cf. 

pp. 273/274 do acórdão). E, de forma exaustiva, é explicado o raciocínio pelo qual 

se entende necessária, adequada e proporcional uma pena única de 6 anos e 6 meses 

de prisão, reduzindo a pena única de 8 anos e 10 meses de prisão em que o arguido 

tinha sido condenado pelo Tribunal da Relação. Entendeu-se, portanto, que “um 

critério de proporcionalidade entre a gravidade da pena e a gravidade do facto 

praticado, avaliada, em concreto”, não permitiria a medida da pena propugnada pelo 

arguido. 

X - Sobre demais pretensas inconstitucionalidades (v., desde logo, STJ, de 27-02-2020, 

Proc. n.º 66/13.3PTSTR-A.S1): em relação à conformidade constitucional da 

interpretação que não admite o conhecimento de quaisquer questões relacionadas 

com os crimes, cuja esfera de conhecimento extravasa a competência do STJ, existiu 

pronúncia no acórdão. Por outro lado, o sentido de interpretação que o arguido invoca 

não corresponde à decisão do STJ. Em suma, improcede in totum o requerido. 

XI - A retificação do acórdão da Relação requerida pelo MP da quantia de € 1.518,94, 

referida no 2.º parágrafo do dispositivo do Acórdão respetivo, por se tratar de lapso 

de escrita, para € 1.518.005,94, cuja perda efetivamente se quis determinar no aresto 

é evidente e procede. 

XII - Pelo que se decide julgar totalmente improcedente o requerimento de arguição de 

nulidades por parte do requerente arguido e procedente o pedido de retificação do 

Ministério Público e, em consequência, determinar a retificação do lapso de escrita 

que consta do 2.º parágrafo do dispositivo do Acórdão da Relação, e assim: onde 

consta “€ 1.518,94”, deverá constar, “€ 1.518.005,94”. 

 

28-04-2021 

Proc. n.º 928/08.0TAVNF.G1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Repetição da motivação 

 Matéria de facto 

 Ofensa à integridade física qualificada 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Homicídio 

 Medida da pena 
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I -  Apesar dos argumentos que poderiam conduzir a uma rejeição in totum do recurso, 

por manifesta improcedência, nos termos das disposições conjugadas dos arts. 414.º, 

n.ºs 2 e 3 e 420.º, n.º 1, al. a) e 2, do CPP, por repetição, tautologia, ou similitude dos 

seus termos com os de um anterior recurso (cf. dos Acórdãos deste STJ, de 07-10-

2007 – Proc. n.º 07P3990 e de 22-10-2008 – Proc. n.º 08P3274), entendeu-se admiti-

lo, em apreço à ampla recorribilidade. Cf. Ac. do STJ, de 20-06-2018, proferido no 

Proc. n.º 3343/15.5JAPRT.G1.S2). Admitindo-se que alguma differentia specifica 

existirá ainda. 

II - A insistência do recorrente na alteração da matéria de facto e em absolvições tem de, 

obviamente, ser vista à luz do permitido (e do não admitido) pela Lei. Assim, além 

dos arts. 399.º, do CPP, e 432.º, n.º 1, al. b), do CPP, releva muito especialmente o 

comando do art. 400.º, n.º 1, al. e), do CPP – (v. ainda Acórdão do TC n.º 595/2018, 

in DR I, de 11-12). 

III - É insuscetível de apreciação por este STJ a condenação do arguido pela prática de 

um crime de ofensa à integridade física qualificada, p. e p. pelo art. 144.º, al. c), e 

145.º, n.º 1, al. c) e 2, ambos do CP, com referência aos arts. 10.º, n.º 1, 14.º, n.º 1, 

26.º, 30.º, n.º 1, 77.º e 132.º, n.º 2, al. h), todos do CP, na pena de 4 (quatro) anos de 

prisão. Impõe-no o art. 432.º, n.º 1, al. c), a contrario, do CPP. 

IV - A questionação da matéria de facto, não pode, salvo conhecidas e restritas situações, 

ser apreciada, por não caber nos poderes de cognição deste STJ. Cf. o art. 434.º, do 

CPP, e o 410.º, n.ºs 2 e 3. 

V -  A intervenção do STJ no controle da proporcionalidade a ter em conta na medida 

concreta da pena, tem de ser necessariamente parcimoniosa, sobretudo versando 

sobre elementos objetivos do iter que concorreu para a formação da convicção do 

Tribunal e para a formulação da decisão (conforme discriminados em abundante 

jurisprudência, nomeadamente apud Acórdão deste STJ, de 2010-09-23, proferido no 

Proc. n.º 10/08.0GAMGL.C1.S1; Acórdão deste STJ, de 2010-09-23, proferido no 

Proc. n.º 10/08.0GAMGL.C1.S1). 

VI - A medida concreta da pena tem de integrar-se na moldura penal prevista nos arts. 

131.º, 144.º, al. c) e 145.º, n.º 1, al. c) e 2, do C.P., com referência ao art. 132.º, n.º 2, 

al. h), do CP. 

VII - Considerando as notórias necessidades de prevenção no caso em concreto, o 

respetivo grau de culpa e de ilicitude, entende-se  que uma pena de 10 anos de prisão 

pelo único crime (de homicídio) que pode ser apreciado pelo STJ in casu, não excede 

um quadro de razoabilidade e proporcionalidade, sendo absolutamente necessária 

para se cumprirem as finalidades preventivas, e não apagando, de modo algum, nem 

sequer obnubilando, a sua profunda gravidade e desconformidade com os valores, 

princípios e normas socialmente vigentes e legalmente acolhidos. 

VIII - Para a determinação da pena única, a lei manda atender à ponderação de fatores 

que consta do art. 77.º, n.º 1, in fine, do CP: “Na medida da pena são considerados, 

em conjunto, os factos e a personalidade do agente.” (cf. Acórdão deste STJ, de 11-

03-2020, Proc. n.º 996/14.5GAVNG-K.S1; Acórdão deste STJ, de 11-03-2020, Proc. 

n.º 8832/19.0T8LRS; Acórdão deste STJ, de 26-03-2020, Proc. n.º 

2/19.3PEFAR.S1). É notória a gravidade dos factos, mas a personalidade do agente 
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revela alguma complexidade, com sinais ambivalentes, mais indiciadores de 

depressão que eclode num momento explosivo. 

IX - Conjuntamente ponderando os factos criminosos praticados e a personalidade do 

arguido evidenciada dos autos, nomeadamente tendo em consideração a sua história 

de vida e condição socioeconómica, familiar, e estado mental / emocional, o efeito 

desejavelmente ressocializador da pena no comportamento futuro do arguido (e aqui, 

como um dado de facto, tem de considerar-se a idade deste), face a grandes 

exigências de socialização, a pena única deverá refletir todas essas variáveis. Mais se 

enquadra nestes critérios uma pena única de 12 anos de prisão, consonante, aliás, 

com a redução da pena pelo homicídio para 10 anos de prisão. Não se trata de uma 

contabilização matemática, mas de pela matemática necessária das balizas das 

molduras penais, ir além da matemática (para glosar, mutatis mutandis, uma máxima 

de Raymond Saleilles) numa consideração ponderada e holística. Atente-se, assim, 

no Acórdão deste STJ, de 05-12-2012.  

X - Assim se dá parcial provimento ao recurso, fixando-se a pena pelo crime de 

homicídio em 10 anos de prisão, e o cúmulo jurídico em 12 anos de prisão, mantendo-

se no demais o Acórdão recorrido.  

 

28-04-2021 

Proc. n.º 564/19.5JAFUN.L1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 

Teresa Féria 

 

 Recurso penal 

 Arguição de nulidades 

 Inquérito 

 Acusação 

 Direito de defesa 

 Inconstitucionalidade 

 Conclusões da motivação 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Homicídio 

 Ciúme 

 Medida da Pena 

 

I -  O thema decidendum que se recorta das longas conclusões apresentadas seria 

constituído por: as alegadas nulidade da acusação, nulidade por insuficiência de 

inquérito e violação dos seus direitos de defesa, com violação do disposto no art. 32.º, 

n.º 5, da CRP, além da reapreciação da decisão de direito quanto à medida concreta 

da pena, que o requerente pugna ver reduzida de 17 anos para 12 anos de prisão, 

subsidiariamente à própria absolvição (Neste último caso, equivaleria a dar um sinal 

de que seria possível matar disso saindo incólume, desde que ocorrendo as 

circunstâncias invocadas). 

II -  No atinente às nulidades, que são uma vez mais invocadas, e sobre que já houve 

sucessivas decisões, todas indo no sentido da sua não verificação, uma vez mais, 
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analisada ponderadamente a questão, não se alcança poder haver qualquer solução 

nova. 

III - O acórdão posto em crise, nessa matéria das nulidades, na verdade não pôs termo à 

causa, tampouco conheceu do objeto do processo.  Nessa parte, é irrecorrível, de 

acordo com o disposto no art. 400, n.º 1, al. c), do CPP. Sendo assim motivo para 

rejeição do recurso quanto a tal segmento, nos termos do art. 420.º, n.º 1, al. b). Cf. 

Acórdão deste STJ, de 10-09-2014, Proc. n.º 223/10.4SMPRT.P1.S1  

IV- As invocadas invalidades, ao remeterem para o julgamento já efetuado nas instâncias 

sobre a matéria de facto, implicam a irrecorribilidade do recurso que deve ser 

rejeitado, de acordo com o prescrito nos arts. 420.º, n.º 1, al. b), 414.º, n.º 2, 400, n.º 

1, al. g), 432.º, n.º 1 al. b) e 434.º, todos do CPP. 

V - Apenas queda, portanto, admissível de ser conhecido por este STJ o segmento 

atinente à medida concreta da pena. 

VI - A invocação, como se de uma transcrição se tratasse, de todos os elementos 

exemplificativos da enunciação legal deixa grande perplexidade, não se concebendo 

onde está, no caso, presente, mesmo a aceitar a narrativa geral do recorrente, uma 

situação de “compaixão” – muito pelo contrário. Compaixão deriva do latim 

compassione (e remete para o πάθος (pathos) que significa, além do mais, sofrimento, 

paixão, afeto), donde seria o partilhar o sofrimento alheio, dele se condoer, não 

infligi-lo. É que, ao contrário do que alega o recorrente para o seu caso, não parece 

ser normal a verificação cumulativa de todos os elementos exemplificativos do 

referido normativo. Sentir-se “dominado” por todos esses estados parece ser algo 

que, abundando, prejudica o entendimento e a verosimilhança da alegação. 

VII - O recurso à atenuação especial da pena é uma solução de último recurso, para casos 

que não pudessem ser enquadrados de outra forma, nomeadamente pela malha do 

enquadramento nos diferentes tipos de crime. Por exemplo, veja-se o Acórdão deste 

STJ, de 10-12-2009, proferido no Proc. n.º 36/08.3GABTC.P1.S1. 

VIII -  As Conclusões da Motivação do recurso devem ser um resumo das razões do 

pedido. Um resumo apenas. Concedendo-se que excecionalmente possa haver 

resumos muito extensos, importa sobretudo é que, pelo n.º 2 do referido art. 412.º do 

CPP, as conclusões devem indicar as normas jurídicas violadas, além das demais 

prescrições (als. b) e c)) que permitam saber em que o Tribunal recorrido poderia ter 

interpretado menos bem. 

IX - No caso dos concretos crimes em presença, não parecem ser controversos nem o 

altíssimo valor do bem jurídico violado (a Vida), nem  as elevadíssimas necessidades 

de prevenção geral, dada a sensibilidade social generalizada ao ataque ao bem 

jurídico violado (para mais na forma de uxoricídio), violação geradora de escândalo, 

alarme e intranquilidade – reveladores da consciência jurídica geral da comunidade 

(cf. os  Acórdãos deste STJ, de 08-10-97, Proc. n.º 976/97, e de 17-12-97, Proc. n.º 

1186/97 (in Sumários de Acórdãos, n.º 14, p. 132, e n.º s 15/16, novembro/dezembro 

1997, p. 214). Atente-se ainda neste passo do Acórdão de 2010-09-02, Proc. n.º 

10/08.0GAMGL.C1.S1; Acórdãos deste STJ de 08-10-97, Proc. n.º 976/97, e de 17-

12-97, Proc. n.º 1186/97, (in Sumários de Acórdãos, n.º 14, p. 132, e n.º s 15/16, 

novembro/dezembro 1997, p. 214). Assim como é de salientar, além do sofrimento 

da vítima, as consequências desestruturadoras da família (especificamente dos filhos, 
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que acabam por em grande medida perder mãe e pai, e dos pais da vítima, que com 

ela contavam como arrimo da velhice), aliás certamente também calando fundo no 

imaginário do auditório social que é testemunha coletiva dos crimes e das respetivas 

penas. 

X - Também, agora na perspetiva da prevenção especial, se saliente a sua evidência 

exuberante, em relação a um arguido que, além de incapaz de frear os seus impulsos 

agressivos (para mais numa 25.ª hora, em vésperas de divórcio), denota claras 

dificuldades de juízo crítico face à sua atitude homicida.  

XI - Elevada é a culpa do arguido. Elevada a intensidade do dolo no crime que perpetrou, 

agindo com dolo direto, tendo representação plena dos seus atos e das suas imediatas 

consequências e tendo-se determinado à atuação ilícita (cfr. arts. 14.º, n.º 1 e 71.º, n.º 

2, al. b), do CP). A conduta ulterior aos factos revela “a ausência de qualquer 

demonstração de remorso ou de arrependimento por parte do arguido, nem de 

rejeição do comportamento adoptado, nem tampouco de consciência da sua 

gravidade (…)”. 

XII - Há alguns traços de inserção social e laboral positivos, mas que não foram 

suficientes para travar uma atitude tão drástica de cedência ao ciúme como esta, numa 

mundividência de enviesado entendimento das relações humanas e particularmente 

afetivas e conjugais, em que avulta a reificação da vítima, com acentuado e perverso 

sentimento de “posse”.  

XIII -  Como se sabe, a jurisprudência deste STJ sublinha que a sua intervenção no 

controle da proporcionalidade com que há que pesar os crimes e as penas não é 

ilimitada e que o quantum da pena se deve manter quando se revele, em geral, o 

acerto dos vários enfoques analíticos e judicatórios em questão (v.g. Ac. STJ, Proc. 

n.º 14/15.6SULSB.L1.S1 - 3.ª Secção, 19-09-2019). Cf. ainda Acórdão STJ de 08-

01-2020, proferido no Proc.º n.º 1654.17.4JAPRT.C1.S1; Ac. STJ, Proc.º 

n.º14/15.6SULSB.L1.S1 - 3.ª Secção, 19-09-2019).” É o que aqui ocorre. 

XIV -  Em 1.ª Instância, o arguido havia sido condenado a 19 anos de prisão. O Tribunal 

da Relação valorou “a existência do relacionamento amoroso com terceiro, sob o 

mesmo teto”, como um fator atenuativo, assim como atribuiu escassa relevância do 

antecedente criminal do recorrente para as exigências de prevenção especial. Daí que 

determinou uma pena inferior à decidida anteriormente. Ao contrário da pretensão 

de baixar a pena para 12 anos, é equilibrado e não fere a fasquia dos limites abaixo 

dos quais claudica a Lei Penal, o quantum pelo acórdão revidendo decidido. Se 

alguma atenuante caberia fazer, entende-se que ela está já feita, com a diminuição da 

pena em dois anos, pelo Tribunal da Relação, ficando a pena concreta já abaixo do 

ponto médio da respetiva moldura, ou seja, em 17 (dezassete) anos de prisão. Decide-

se assim negar provimento ao recurso e manter o acórdão decidido, com essa mesma 

pena. Além de, nos termos do art. 420.º, n.º 1, al. a), do CPP, rejeitar o recurso quanto 

aos segmentos atinentes a todas as invalidades e alegada violação dos direitos de 

defesa. 

 

28-04-2021 

Proc. n.º 344/19.8JABRG.G1.S1 - 3.ª Secção  

Paulo Ferreira da Cunha (Relator) 
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Teresa Féria 

 

5.ª Secção 

 

 Reclamação 

 Nulidade 

 Omissão de pronúncia 

 Inconstitucionalidade 

 Indeferimento 

 

08-04-2021 

Proc. n.º 33/15.2JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 Prova testemunhal 

 Prova documental 

 Indeferimento 

 

I -  É de julgar improcedente o recurso de revisão fundado na descoberta de novos meios 

de prova, quando se não evidencia que os meios probatórios agora exibidos 

consintam concluir que se suscitam graves dúvidas sobre a justiça da condenação. 

II - Ademais, não é função do recurso de revisão, extraordinário, conhecer de erros de 

julgamento, de facto ou de direito, alegadamente levados na decisão condenatória, 

piáculos cuja apreciação se inscreve no âmbito do recurso ordinário. 

 

08-04-2021 

Proc. n.º 117/16.0T9LLE-B.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

Helena Moniz 

 

 Recurso de revisão 

 Licença de condução 

 Descriminalização 

 Contraordenação 

 Indeferimento 

 

Não se aplicando ao recorrente, ao tempo dos factos e no momento da condenação, a 

norma que consentia considerar que a conduta delitiva comprovada traduzia, não os 

crimes de condução de veículos sem habilitação legal, mas tão-apenas as contra-

ordenações decorrentes da condução de veículo motorizado sem licença habilitante, 
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não pode considerar-se injusta a condenação quando o arguido só vem a obter a dita 

creditação habilitante três anos após a decisão condenatória. 

 

08-04-2021 

Proc. n.º 2340/11.4PBAVR-A.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

Helena Moniz 

 

 Recurso penal 

 Roubo agravado 

 Furto qualificado 

 Detenção de arma proibida 

 Pena parcelar 

 Dupla conforme 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Pena única 

 Cúmulo jurídico 

 Medida da pena 

 

I -  Confirmada em recurso pelo Tribunal da Relação, com base nos mesmo factos e na 

mesma qualificação jurídica, a condenação do arguido nas penas, parcelares, de 

prisão de 4 anos e 6 meses, de 5 anos e 6 meses, de 7 anos e 6 meses e de 4 anos e 6 

meses pela prática de, respectivamente, crimes de furto qualificado, de roubo 

agravado – dois – e de detenção de arma proibida decretadas em 1ª instância, e na 

pena única de 14 anos de prisão, somente quanto a esta pode ter seguimento o recurso 

por ele interposto para o STJ, cabendo rejeição, por inadmissibilidade, em tudo o que 

respeita às penas e crimes parcelares, nos termos nos termos do que conjugadamente 

dispõem os arts. 399.º, 432.º, n.º 1, al. b), 420.º, n.º 1, al. b) e 414.º nºs 2 e 3, todos 

do CPP, por referência ao arts. 400.º n.º 1, als. f) – quanto a todos os ilícitos penas – 

e e) – quanto aos primeiro e quarto – do mesmo diploma. 

II -  Intermediando entre todos os crimes por que houve condenação a relação de concurso 

prevista no art. 77.º n.º 1, do CP, há lugar ao decretamento de pena única, a fixar no 

intervalo de 7 anos e 6 meses a 22 anos, nos termos do art. 77.º, n.º 2, do CP. 

III - A medida concreta da pena do concurso é determinada, tal como a das penas 

singulares, em função da culpa e da prevenção – arts. 40.º e 71.º, do CP –, mas 

levando em linha de conta o critério específico da «consideração em conjunto dos 

factos e da personalidade do agente» previsto no art. 77.º, n.º 1, segundo segmento, 

do CP.  

IV - In casu: 

- A gravidade do ilícito global é muito acentuada; 

- O grau de culpa do arguido é, igualmente, elevado, denotando a imagem global do 

facto firme e prolongada intenção de delinquir; 

- Na sua relação com personalidade unitária do arguido, o conjunto dos factos indicia 

muito claramente tendência criminosa que não simples pluriocasionalidade. 
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V - Num quadro, assim, de ilicitude tão significativa – a exigir decidida reafirmação por 

via da pena dos valores criminais infringidos –, de forte resistência do arguido à 

observância do dever-ser jurídico penal – a reclamar pena que efectivamente o 

reaproxime do respeito dos inerentes valores, que não o lograram as anteriores 

condenações, algumas delas em penas de prisão, cumprida –, e de culpa acentuada, 

bem se justifica a pena única imposta de 14 anos de prisão que, necessária em vista 

da finalidades da punição, se adequa ao grau das exigências preventivas e à culpa. 

 

08-04-2021 

Proc. n.º 950/19.0JAPRT.P1.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

João Guerra 

 

 Recurso per saltum 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida da pena 

 Suspensão da execução 

 Pena de prisão 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 

I -  Nos termos do art. 40.º, do CP, a aplicação de penas visa a protecção dos bens 

jurídicos e a reintegração do agente na sociedade – n.º 1 –, sendo que, em caso algum, 

a pena pode ultrapassar a medida da culpa – n.º 2. 

II -  Nos termos do art. 71.º, a medida concreta da pena, dentro dos limites definidos na 

lei, determina-se em função da culpa e das exigências de prevenção, atendendo-se a 

todas as circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime, deponham a favor 

do agente ou contra ele. 

III - In casu, a ilicitude dos factos é já considerável, catapultando as exigências da 

prevenção geral para patamares acima da mediania: 

- A qualidade do produto estupefaciente envolvido – cloridrato de cocaína –, pela sua 

potencialidade aditiva e pelo dano sanitário que provoca, é das mais gravemente 

ofensivas dos bens jurídicos especialmente protegidos pela incriminação, a saúde 

pública e a saúde física e psíquica dos consumidores. 

- A quantidade de estupefaciente concretamente envolvida – quase 2,5 kg – é já bem 

significativa, quer em si mesma quer na perspectiva da sua divisibilidade em doses 

médias individuais – mais de 12 400, no quantitativo de 0,2 g por dose estabelecido 

na Portaria n.º 94/96, de 26-03, mesmo sem considerar operações de "corte" –, de 

mais a mais tratando-se de uma só partida. 

 - A actuação da arguida envolveu, pelo menos, duas pessoas, ela própria e a que lhe 

entregou a cocaína e a encarregou do seu transporte do Brasil para Portugal. 

 - Para lá de constituir um imprescindível elo na cadeia da 

produção/distribuição/consumo de substâncias estupefacientes, a actuação da 

arguida, como a de qualquer "correio de droga", visava dispersar e diminuir os riscos 

de apreensão de maiores quantidades unitárias e incrementar o benefício logístico da 
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desconcentração do transporte, desse modo potenciando a probabilidade de êxito das 

operações de trânsito ilícito de estupefacientes, mormente, como no caso, de natureza 

intercontinental  

IV - O grau de culpa da arguida, ultrapassa, igualmente os níveis intermédios: actuou com 

dolo directo e intenso e moveu-se pela intenção, censurável, de obtenção 

compensação monetária – € 5 000,00 – que bem sabia ilícita. 

V -  Mais moderadas são as exigências da prevenção de socialização: confessou os factos, 

embora com, apenas, relativa utilidade para o seu esclarecimento dada a detecção 

dela em flagrante delito; não tem passado criminal; está familiarmente inserida; 

aparenta contar com apoio da família mais próxima e da companheira; em meio 

prisional, tem tido comportamento ajustado às regras; e conta com, apenas, 25 anos 

de idade. 

VI - Colhendo os factos da previsão do crime de tráfico de estupefacientes do art. 21.º, n.º 

1, do DL n.º 15/93, de 22-01, e da punição abstracta de 4 a 12 anos de prisão, e num 

quadro, assim, de fortes exigências de prevenção geral, de mais moderadas 

exigências de prevenção especial e de grau de culpa já acentuado, a pena de 5 anos e 

3 meses de prisão é perfeitamente ajustada à dimensão da responsabilidade da 

arguida e às necessidades de prevenção. 

 

08-04-2021 

Proc. n.º 89/20.6JELSB.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Recurso para fixação de jurisprudência 

 Pressupostos 

 Oposição de julgados 

 Dolo 

 Rejeição 

 

I -  Não foi o facto de ter considerado que a matéria do dolo era uma matéria que devia 

começar por ser discutida impugnando os factos provados que o impediu de analisar 

a questão jurídica quanto ao erro. Nisto não há discrepância entre o acórdão recorrido 

e o acórdão fundamento; em ambos os acórdãos em confronto a questão jurídica em 

debate é analisada. 

II -  Mas, nem sequer é a mesma a questão jurídica em discussão nos acórdãos em 

confronto: não só as questões debatidas nos acórdãos em confronto têm por base 

normativos distintos, mas também é evidente que não se trata da mesma questão 

jurídica — porque num caso (o previsto no art. 16.º, do CP), a verificar-se, é excluído 

o dolo do tipo e, no outro caso (o previsto no art. 17.º, do CP), a verificar-se, o agente 

pode não ser punido por exclusão de culpa — a falta de consciência do ilícito não 

censurável. 

 

08-04-2021 

Proc. n.º 3606/15.0T9SNT.L1-A.S1 - 5.ª Secção  
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Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso de revisão 

 Novos meios de prova 

 Novos factos 

 Prova documental 

 Termo de identidade e residência 

 Perícia  

 Assinatura 

 Falsidade 

 Uso de documento de identificação ou de viagem alheio 

 Cartão de residência 

 Furto 

 Julgamento na ausência do arguido 

 

I -  A assinatura aposta no TIR prestado em 2015 e a aposta no TIR prestado em 15-05-

2019 pela recorrente aparentemente não são idênticas; porém, apenas através de 

exame pericial se poderia concluir com segurança que não teriam sido realizadas pela 

mesma pessoa; solicitado o competente exame pericial, não foi possível retirar 

qualquer conclusão segura. Pelo que, a discrepância aparente sem que exista uma 

decisão transitada em julgado a considerar falsa aquela assinatura, não permite que 

seja autorizada a revisão com este fundamento. 

II -  Não temos elementos nos autos suficientes que nos permitam concluir quem, 

aquando da prestação do TIR e aquando da elaboração do auto de notícia, usou o 

cartão de residência; assim, não podemos concluir contra a arguida; não existindo 

prova nem num sentido, nem no outro, isto é, não se provando que foi a arguida que 

prestou o TIR em 2015 (elemento que permitiria concluir com segurança a autoria 

dos factos), nem havendo elementos de prova que nos permitam concluir quem usou 

aquele documento de identificação que havia sido furtado e que determinou a 

emissão de novo documento de identificação, a força de caso julgado vacila perante 

as sérias dúvidas quanto à autoria dos factos praticados.  

III - Se os elementos constantes dos autos não nos dão qualquer resposta a estas perguntas, 

e os dados agora trazidos (e que não constavam da decisão) nos suscitam estas 

dúvidas criando sérias dúvidas sobre a justiça da condenação, sobre se a pessoa 

condenada era quem conduzia, com uma taxa de álcool no sangue para além da 

permitida, aquele veículo naquele dia e naquele local, qualquer sistema de Justiça 

num Estado de Direito não pode manter uma condenação sem averiguar, na medida 

do possível, se a pessoa condenada é a pessoa que praticou os factos.  

IV - Este STJ tem afirmado que novos factos ou novos meios de prova devem ser não só 

novos para o tribunal, mas também novos para o arguido, isto é, o arguido deve 

desconhecê-los ao tempo do julgamento (e por isso não os indicou) só deles tendo 

conhecimento após o julgamento. O que agora foi trazido aos autos não seria novo 

aquando do julgamento realizado; porém, a arguida não compareceu, tendo sido 

assistida por uma defensora oficiosa, pelo que não pode juntar estes elementos e não 
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puderam ser ponderados pelo Tribunal. Não se pode, pois, considerar que a arguida 

guardou estes elementos de prova sem que os tivesse apresentado em julgamento; a 

sua não apresentou justifica-se pelo facto de não ter estado presente; não podemos 

concluir, no presente caso, que a não apresentação destes elementos se deveu apenas 

a descuido, inépcia ou a uma estratégia de defesa da arguida. 

 

08-04-2021 

Proc. n.º 43/15.0GBMGR-B.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

Clemente Lima 

 

 Homicídio 

 Tentativa 

 Atenuação especial da pena 

 Prevenção geral 

 Prevenção especial 

 Culpa 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

I -  Os momentos imediatamente anteriores ao crime não nos permitem concluir que se 

deva considerar a ilicitude dos factos consideravelmente diminuída, dado que os 

eventos imediatamente anteriores não têm uma conexão temporal contínua, uma vez 

que foram intermediados por um espaço temporal que teria sido mais que suficiente 

para que o arguido não fosse procurar o ofendido, e para que não se tivesse dirigido 

contra o ofendido de “faca em riste” (facto provado 16) , ainda que fosse sua intenção 

defender a sua companheira. 

II -  O Estado de Direito democrático em que vivemos e a civilização em que nos 

integramos impõem que não possa determinar uma diminuição da ilicitude uma 

qualquer ideia de vindicta privada ou justiça pelos seus próprios meios. 

III - Todo o circunstancialismo anterior aos factos deve ser relevante em sede de 

determinação da pena, porém não são de forma a que se possa concluir existir uma 

acentuada diminuição da ilicitude do facto ou da culpa do agente ou uma acentuada 

necessidade de diminuição da pena. 

IV - A partir dos factos provados, podemos concluir estarmos perante um caso em que a 

culpa do agente é mediana num contexto da tentativa da prática de um crime contra 

um bem jurídico fundamental, o bem jurídico vida humana, e as exigências de 

prevenção geral e especial relevantes. 

V -  Ponderando todo os elementos factuais, e perante a culpa do arguido que remete para 

um limite máximo da pena elevado, mas em que algumas exigências de prevenção 

especial impõem a aplicação de uma pena que ainda permita uma ressocialização do 

arguido, e respeitando as exigências de prevenção geral, consideramos como sendo 

mais adequada e proporcional aos factos praticados uma pena de prisão de 6 anos. 
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08-04-2021 

Proc. n.º 1418/19.0PBSTB.S1 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

 

 Habeas corpus 

 Condução de veículo em estado de embriaguez 

 Mandado de detenção 

 Perdão 

 Lei especial 

 COVID-19 

 Rejeição  

 

I -  O requerente foi condenado a 13-06-2019, no processo n.º ….do Juízo Local 

Criminal de Porto de Mós – Comarca de Leiria –, pela prática de um crime de 

condução de veículo em estado de embriaguez, p. e p. pelos artigos 292.º, n.º 1 e 69.º, 

n.º 1, al. a), do CP, na pena de 10 meses de prisão, sentença confirmada por acórdão 

de 28-10-2020 do Tribunal da Relação de Coimbra, tendo transitado em julgado em 

02-12-2020. 

II -  O requerente foi preso em 13-02-2021 e desde essa data encontra-se em cumprimento 

da pena de 10 meses de prisão que terminará a 12-12-2021, sendo a sua situação 

processual a de condenado em cumprimento de pena de prisão, recluso no processo 

….do TEP – Juízo de Lisboa. 

III - Requereu ao Tribunal de Execução de Penas a aplicação de perdão da Lei n.º 9/2020 

de 10-04, tendo sido indeferido o benefício do perdão da sua pena de prisão, 

porquanto à data da sua entrada em vigor não tinha a qualidade processual de recluso 

condenado e a sentença condenatória não tinha transitado em julgado.  

IV - Desta decisão de indeferimento o requerente interpôs recurso a 14-03-2021, para o 

Tribunal da Relação de Lisboa, o qual não foi admitido por despacho de 16-03-2021. 

Deste despacho o requerente reclamou para o Presidente do Tribunal da Relação de 

Lisboa. 

V -  A decisão do Juiz do Tribunal de Execução de Penas de Lisboa, que indeferiu a 

aplicação de perdão da Lei n.º 9/2020, de 10-4, não configura uma decisão ilegal no 

sentido de gerar uma situação de abuso do poder como prefigurado pelo art. 31.º da 

CRP. 

VI - Assim, porque a situação de prisão em que se encontra o requerente foi determinada 

por autoridade competente, foi motivada por facto pelo qual a lei permite, a qual se 

traduz na execução de uma pena de prisão resultante de uma condenação transitada 

em julgado, cujo cumprimento se mantém, dado não ter sido aplicado o perdão 

previsto pela Lei n.º 9/2020, não se verifica, por isso, o fundamento legal invocado 

da al. c) do n.º 2 do art. 222.º, do CPP. 

 

08-04-2021 

Proc. n.º 155/20.8TXLSB-F.S1 - 5.ª Secção  

João Guerra (Relator) 
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Helena Moniz 

Clemente Lima 

 

 Tráfico de estupefacientes 

 Tráfico de menor gravidade 

 Qualificação jurídica 

 Regime penal especial para jovens 

 Condução sem habilitação legal 

 Pena única  

 Pena suspensa 

 Pressupostos 

 Pena de prisão 

 Medida da pena 

 

I -   Dispõe o art. 21.º, n.º 1, do DL n.º 15/93, que comete o crime do tipo fundamental de 

tráfico: “(q)uem, sem para tal se encontrar autorizado, cultivar, produzir, fabricar, 

extrair, preparar, oferecer, puser à venda, vender, distribuir, comprar, ceder ou por 

qualquer título receber, proporcionar a outrem, transportar, importar, exportar, fizer 

transitar ou ilicitamente detiver, fora dos casos previstos no artigo 40.º, plantas, 

substâncias ou preparações (estupefacientes e psicotrópicas) compreendidas nas 

tabelas I a III”, sendo punido com pena de prisão de 4 a 12 anos. 

II -  A previsão legal do art. 21.º, do DL n.º 15/93 contém a descrição típica do crime de 

tráfico de estupefacientes, de maneira compreensiva e de largo espectro, contendo o 

tipo base, fundamental, essencial, matricial. Trata-se de um tipo plural, com 

actividade típica ampla e diversificada, abrangendo desde a fase inicial do cultivo, 

produção, fabrico, extracção ou preparação dos produtos ou substâncias até ao seu 

lançamento no mercado consumidor, passando pelos outros elos do circuito, mas em 

que todos os actos têm entre si um denominador comum, que é exactamente a sua 

aptidão para colocar em perigo os bens e os interesses protegidos com a incriminação. 

Tem sido englobado na categoria do "crime exaurido", "crime de empreendimento" 

ou "crime excutido". É um crime de perigo comum. E é, também, um crime de perigo 

abstracto. E consuma-se com a simples criação de perigo ou risco de dano para o bem 

jurídico protegido (a saúde pública na dupla vertente física e moral). 

III - Por seu turno, o art. 25.º, do DL n.º 15/93, epigrafado de “tráfico de menor 

gravidade”, um crime de tráfico de estupefacientes privilegiado relativamente ao tipo 

fundamental (previsto no artigo 21.º), punível com pena de prisão de 1 a 5 anos, 

quando se tratar das substâncias previstas nas tabelas I a III, V e VI anexas ao 

diploma. Esse privilegiamento assenta numa considerável diminuição da ilicitude do 

facto, “tendo em conta nomeadamente os meios utilizados, a modalidade ou as 

circunstâncias da ação, a qualidade ou a quantidade das plantas, substâncias ou 

preparações”. O privilegiamento deste tipo legal de crime não resulta, pois, de um 

concreto elemento típico que acresça à descrição do tipo fundamental (art. 21.º do 

mesmo diploma), mas sim da verificação de uma diminuição considerável da 

ilicitude, a partir de uma avaliação da situação de facto, para a qual o legislador não 

indica todas as circunstâncias a atender, limitando-se a referir exemplificativamente 
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“os meios utilizados, a modalidade ou as circunstâncias da ação, a qualidade e a 

quantidade das substâncias”, abrindo assim a porta à densificação doutrinal e 

jurisprudencial do conceito de “menor gravidade”.  

IV-  Na senda dessa densificação, dir-se-á que assumem particular relevo na identificação 

de uma situação de menor gravidade: (1) o tipo dos estupefacientes comercializados 

ou detidos para comercialização, tendo em consideração a sua danosidade para a 

saúde, habitualmente expressa na distinção entre “drogas duras” e “drogas leves”; (2) 

a quantidade dos estupefacientes comercializados ou detidos para esse fim, avaliada 

não só pelo peso, mas também pelo grau de pureza; (3) a dimensão dos lucros 

obtidos; (4) o grau de adesão a essa atividade como modo e sustento de vida; (5) a 

afetação ou não de parte das receitas conseguidas ao financiamento do consumo 

pessoal de drogas; (6) a duração temporal da atividade desenvolvida; (7) a frequência 

(ocasionalidade ou regularidade), e a persistência no prosseguimento da mesma; (8) 

a posição do agente no circuito de distribuição clandestina dos estupefacientes, tendo 

em conta nomeadamente a distância ou proximidade com os consumidores; (9) o 

número de consumidores contactados; (10)a extensão geográfica da atividade do 

agente; (11) a existência de contactos internacionais; (11) o modo de execução do 

tráfico, nomeadamente se praticado isoladamente, se no âmbito de entreajuda 

familiar, ou antes com organização e meios sofisticados. 

V -  Estas circunstâncias devem ser avaliadas globalmente. Dificilmente uma delas, com 

peso negativo, poderá obstar, por si só, à subsunção dos factos a esta incriminação, 

ou, inversamente, uma só circunstância favorável imporá essa subsunção. Exige-se 

sempre uma ponderação que avalie o valor, positivo ou negativo, e respetivo grau, 

de todas as circunstâncias apuradas e é desse cômputo total que resultará o juízo 

adequado à caracterização da situação como integrante, ou não, de tráfico de menor 

gravidade. 

VI - A situação de vendedor de rua, contactando o agente diretamente os consumidores, 

enquadra-se normalmente neste preceito, mas não necessariamente. Também a 

cedência gratuita ou a guarda por conta de outrem sem intuito lucrativo integrarão 

normalmente, mas não obrigatoriamente, este tipo criminal. 

VII - É a imagem global do facto, ponderadas conjuntamente todas as circunstâncias 

relevantes que nele concorrem, que permitirá a identificação de uma situação de 

ilicitude consideravelmente diminuída, ou seja, uma situação em que o desvalor da 

ação é claramente inferior ao padrão ínsito no tipo fundamental de crime – o tráfico 

de estupefacientes previsto no art. 21.º. 

VIII- Assim, o art. 25.º encerra um específico tipo legal de crime, o que pressupõe a sua 

caracterização como uma variante dependente privilegiada do tipo de crime do artigo 

21.º. 

IX - A sua aplicação tem como pressuposto específico a existência de uma considerável 

diminuição do ilícito; pressupõe um juízo positivo sobre a ilicitude do facto, que 

constate uma substancial diminuição desta, um menor desvalor da acção, uma 

atenuação do conteúdo de injusto, uma menor dimensão e expressão do ilícito. 

X -  Respeita, assim, os pressupostos da disposição, todos eles, ao juízo sobre a ilicitude 

do facto no sentido positivo, constatando, face à específica forma e grau de realização 
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do facto, que o caso se situará forçosamente aquém da necessidade de pena expressa 

pelo limite mínimo do tipo base, uma substancial diminuição desta.  

XI - E, sendo os índices, exemplos padrão, enumerados no preceito, a par de outros, 

atinentes, uns, à própria acção típica (meios utilizados, modalidade, circunstâncias 

da acção), outros, ao objecto da acção típica (qualidade ou quantidade do 

estupefaciente), pertencem todos ao desvalor da conduta, à execução do facto, 

fazendo parte do tipo de ilícito, não entrando em acção qualquer consideração relativa 

ao desvalor da atitude interna do agente, à personalidade deste, ao juízo sobre a culpa.  

XII - Constitui, assim, o art. 25.º, al. a), do DL n.º 15/93, de 22-01, uma "válvula de 

segurança do sistema'', destinado a evitar que se parifiquem os casos de tráfico menor 

aos de tráfico importante e significativo, evitando-se que situações de menor 

gravidade sejam tratadas com penas desproporcionadas ou que se utilize 

indevidamente uma atenuação especial. 

XIII - A pretensão do recorrente teria, naturalmente de encontrar alicerce bastante, na 

matéria de facto provada. Evidencia-se que a sua actividade se reconduz ao chamado 

tráfico de rua. Não obstante, tal tipo de tráfico não permite a conclusão de que 

estamos perante factualidade a integrar no art 25.º, al. a), do DL n.º 15 / 93, de 22-

01, com referência às suas Tabelas anexas I-A, I-B e I-C. Com efeito, compulsada a 

matéria assente verifica-se que o tipo dos estupefacientes comercializados ou detidos 

para comercialização, objecto do tráfico pelo recorrente, compreendiam, para além 

de cannabis, heroína e cocaína, de resto, com especial destaque para estas duas 

últimas, reconhecidamente substâncias mais danosas para a saúde do consumidor e 

de maior poder aditivo, qualificadas, por isso, como drogas duras; a quantidade dos 

estupefacientes comercializados ou detidos para esse fim, avaliada não só pelo peso, 

mas também pelo grau de pureza uma bola contendo 24,542 g de heroína, outras duas 

bolas contendo 13,109 g de cocaína -50 embalagens, um embrulho contendo 10, 655 

g de cocaína, uma embalagem com 30,070 g de heroína, uma embalagem plástica 

contendo 59 g de paracetamol / cafeína, um IPhone marca Apple apreendidas em 

duas ocasiões totalmente diferentes do ano de 2019; o uso de veículos automóveis, 

para as deslocações que ao tráfico importavam; o facto de não ser conhecida ao 

recorrente actividade profissional regular. São factores, todos eles, que convergem 

exactamente no sentido de que não estarmos perante situação em que a ilicitude se 

possa considerar, como consideravelmente diminuída. 

XIV - O crime de tráfico de estupefacientes é um crime de perigo abstrato, protector de 

diversos bens jurídicos pessoais, como a integridade física e a vida dos consumidores, 

mas em que o bem jurídico primariamente protegido é o da saúde pública.  

XV - A determinação da pena, realizada em função da culpa e das exigências de 

prevenção geral de integração e da prevenção especial de socialização, de harmonia 

com o disposto nos arts. 71.º e 40.º, n.º 2, ambos do CP, deve, no caso concreto, 

corresponder às necessidades de tutela do bem jurídico em causa e às exigências 

sociais decorrentes daquela lesão, sem esquecer que deve ser preservada a dignidade 

humana do delinquente. 

XVI - Para que se possa determinar o substrato da medida concreta da pena, dever-se-ão 

ter em conta todas as circunstâncias que depuserem a favor ou contra o arguido, 

nomeadamente, os factores de determinação da pena elencados no n.º 2, do art. 71.º, 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

42 

Número 282 –Abril de 2021 

do CP. Nesta valoração, o julgador não poderá utilizar as circunstâncias que já 

tenham sido utilizadas pelo legislador aquando da construção do tipo legal de crime, 

e que tenha tido em consideração na construção da moldura abstrata da pena 

(assegurando o cumprimento do princípio da proibição da dupla valoração).  

XVII - Por seu turno, o art. 40.º, n.º 1, do CP, estabelece que a finalidade primária da pena 

é a de tutela de bens jurídicos e, na medida do possível, de reinserção do agente na 

comunidade. À culpa cabe a função de estabelecer um limite que não pode ser 

ultrapassado.  

XVIII - Entende o recorrente que à data da prática dos factos descritos na acusação, e 

pelos quais o arguido foi condenado, este tinha apenas 20 anos de idade, tendo o 

tribunal recorrido ponderado a aplicação do Regime Especial Penal para Jovens 

consagrado no DL n.º 401/82, de 23-09, decidindo não ser de o aplicar ao arguido. 

Interpretação esta com a qual não pode concordar. 

XIX - Está assente na jurisprudência que o poder de atenuar especialmente a pena aos 

jovens delinquentes é um verdadeiro poder-dever, isto é, perante a idade entre 16 e 

21 anos do arguido, o tribunal não pode deixar de investigar se se verificam as sérias 

razões a que se refere o DL n.º 401/82, de 23-09, e se tal acontecer não pode deixar 

de atenuar especialmente a pena. Não sendo este regime de aplicação automática, 

não basta para o accionar, o simples facto de o agente ter idade compreendida na 

previsão legal, impondo-se um juízo positivo, desde que não existam razões fortes 

para duvidar da possibilidade de reinserção, devendo sobressair face à gravidade dos 

factos provados, a prevalência das finalidades politico-criminais que estão no 

fundamento do regime penal para jovens. Ou seja, que com a atenuação prevista no 

artigo 4.º do citado Diploma, as condições e a idade do arguido possam fazer crer 

que da atenuação resultarão vantagens para a sua reinserção.  

XX - Deste modo, o prognóstico favorável à ressocialização radica na valoração, no caso 

concreto, da personalidade do jovem, da sua conduta anterior e posterior ao crime, 

da natureza e do modo de execução do ilícito e dos seus motivos determinantes. A 

idade não determinará, por si só, o desencadear dos benefícios do regime, 

designadamente, porque estes não se traduzem numa mera atenuação da dosimetria 

punitiva, mas numa atenuação especial, na qual terá de ser concretizada e 

quantificada de harmonia com o disposto nos arts. 72.º e 73.º, do CP. 

XXI -  No caso do ora recorrente, as finalidades da prevenção especial positiva em caso 

algum podem justificar a aplicação de uma pena que frustre as da prevenção geral de 

integração. Atenta a natureza, a gravidade do ilícito e as circunstâncias em que o 

arguido cometeu o crime, deve concluir-se que não existem razões sérias para 

acreditar que decorram da atenuação especial vantagens para a reinserção social do 

arguido, verificando-se que a tais vantagens se opõem as exigências de prevenção 

geral. Pelo que, improcede esta pretensão do recorrente. 

XXII -  O crime de condução sem habilitação legal apresenta-se como um crime de perigo 

abstracto que tutela a segurança rodoviária. São os seguintes os seus elementos 

constitutivos: (1) a condução na via pública ou equiparada;(2) a inexistência de título 

legítimo que habilite o condutor a exercer a condução de veículo (arts. 121.º e 122.º, 

n.º 1, do CE); e o dolo (elemento subjectivo do tipo). 
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XXIII - Face à matéria dada por assente, verifica-se que a conduta levada a cabo pelo ora 

recorrente, no dia 03-12-2019, preenche os elementos típicos do crime de condução 

sem habilitação legal. Este tipo de crime convoca as prementes necessidades de 

prevenção geral, atendendo ao elevado nível de sinistralidade rodoviária em Portugal. 

XXIV - Entendemos, que quanto ao critério de escolha da pena e invocando os 

pressupostos ditos no art. 70.º do CP, como foi decidido no acórdão recorrido que o 

pressuposto da aplicação de uma pena não privativa da liberdade, manifestamente 

não se verifica. O recorrente já havia sido condenado pela prática de um crime de 

condução sem habilitação legal, o que em nada lhe serviu de advertência quanto à 

reiteração de tal comportamento.  

XXV - Acresce que o grau da ilicitude, agora no contexto de tráfico de droga, se mostra 

elevado, impondo-se a conclusão de que a aplicação de pena não privativa da 

liberdade, não satisfaz in casu de forma adequada e suficiente as finalidades da 

punição, pelo que não pode ser aplicada uma pena de multa. 

XXVI - A natureza da droga traficada, tendo em consideração que a cocaína e a heroína 

são consideradas droga duras; a actividade de tráfico foi exercida numa área 

geográfica restrita; o modo de execução do crime praticado que não revela grande 

preparação técnica, sendo o tráfico efectuado com utilização de logística rudimentar; 

o grau de ilicitude do facto, a intensidade elevada da actividade desenvolvida, os 

sentimentos manifestados no cometimento do crime e os fins ou motivos que o 

determinaram, ou seja, obtenção de proveitos económicos (dinheiro); a  gravidade 

das consequências que, no caso concreto, se considera mediana, considerando, por 

um lado, não só o período de tempo em que o arguido se dedicou ao tráfico, mas 

também ao número de toxicodependentes que se apurou serem seus clientes; a 

intensidade do dolo do arguido, que no caso em apreço é intenso e directo; as 

necessidades de prevenção geral deste tipo de comportamentos, que se impõem com 

particular acuidade, pela forte ressonância negativa, na consciência social, das 

actividades que os consubstanciam. A simples existência de droga nas mãos de 

alguém, constitui, por si só, um perigo e uma ameaça social que põe em risco toda a 

comunidade, não sendo aceite pela mesma considerando o número de vidas que são 

ceifadas e a destruição dos lares onde a droga acaba por entrar. Estamos perante um 

crime contra a saúde pública, onde as necessidades de prevenção geral de integração 

da norma e de proteção de bens jurídicos são prementes. Além disto, o “sentimento 

jurídico da comunidade” apelando, por um lado, a uma eliminação do tráfico de 

estupefacientes e, por outro lado, também anseia por uma diminuição deste tipo de 

criminalidade e uma correspondente consciencialização de todos aqueles que se 

dedicam a estas práticas ilícitas para os efeitos altamente nefastos para a saúde e vida 

das pessoas, isto é, uma exigência acrescida de tutela dos bens jurídicos lesados com 

o crime. Aliás, tendo em conta as características desta criminalidade e os seus efeitos 

nefastos para a sociedade, as exigências de manutenção da confiança geral na 

validade da norma e, portanto, a confiança de que estas condutas são punidas, 

impõem exigências acrescidas de restauração da paz jurídica; o arguido revela uma 

situação económica instável, não tem formação profissional nem actividade 

profissional regular; encontrava-se a viver sozinho num quarto alugado, com fraca 

inserção familiar; tem antecedentes criminais pela prática de crimes de condução de 
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veículo sem habilitação legal e furto qualificado, vindo a praticar os factos pelos 

quais vai ora condenado, no período de suspensão da pena de prisão que lhe foi 

aplicada; a seu favor, pesa a circunstância de ainda ser jovem, embora não tenha 

manifestado qualquer capacidade de auto-crítica. 

XXVII - A pena abstracta pela prática deste ilícito (tráfico de estupefacientes) é fixada 

entre 4 e 12 anos de prisão. E que lhe foi aplicada a pena de 5 anos e 4 meses de 

prisão. Ora, tendo em conta a intensidade do dolo e o apontado grau de ilicitude do 

facto, e tendo-se a culpa como mediana, permitindo que a pena se fixe em patamar 

situado junto do limite mínimo da moldura penal, entendemos ser de fixar uma pena 

4 anos e 6 meses de prisão (quanto ao crime de tráfico de estupefacientes).  

XXVIII - Face ao disposto no n.º 2, do art. 77.º, do CP, a moldura penal determinada pelo 

presente concurso tem como limiar máximo 5 anos de prisão, e como limiar mínimo 

4 anos e 6 meses de prisão. Ponderando globalmente as circunstâncias atinentes aos 

crimes em causa, releva especialmente a relação temporal existente entre os crimes 

praticados (contemporâneos), o número de crimes (dois), a natureza dos crimes 

(diferenciada), e o percurso de vida do arguido, também ele, globalmente 

considerado. Estes factores mostram que as exigências de prevenção especial, mas 

também geral, de reafirmação da validade da ordem jurídica, presentes no caso, não 

são menosprezáveis sem serem muito elevadas, embora a medida da gravidade global 

dos factos ser dada essencialmente pelo crime de tráfico de estupefacientes, sendo 

igualmente relevante, mas não muito acentuado o grau de culpa manifestado nos 

factos. Assim, quanto à pena única a aplicar ao arguido em sede de cúmulo jurídico, 

a medida concreta da pena única do concurso de crimes dentro da moldura abstracta 

aplicável, constrói-se a partir das penas aplicadas aos diversos crimes e é 

determinada, tal como na concretização da medida das penas singulares, em função 

da culpa e da prevenção, mas agora levando em conta um critério específico: a 

consideração em conjunto dos factos e da personalidade do agente. À visão 

atomística inerente à determinação da medida das penas singulares, sucede uma visão 

de conjunto em que se consideram os factos na sua totalidade, como se de um facto 

global se tratasse, de modo a detetar a gravidade desse ilícito global, enquanto 

referida à personalidade unitária do agente. Por último, de grande relevo será também 

a análise do efeito previsível da pena sobre o comportamento futuro do agente 

(exigências de prevenção especial de socialização).  

XXIX - Estando em concurso a prática pelo arguido de 1 crime de tráfico de 

estupefacientes e 1 crime de condução sem habilitação legal, partindo da moldura 

penal abstrata do cúmulo jurídico balizada entre 5 anos de prisão e 4 anos e 6 meses 

de prisão , atendendo ao critério e princípios supra enunciados, designadamente a 

consideração em conjunto dos factos e a personalidade do agente, as exigências de 

prevenção geral e especial, procedendo ao cúmulo jurídico, das penas parcelares nos 

termos do art. 77.º, n.ºs 1 e 2, do CP, mostra-se justa, necessária, proporcional e 

adequada a pena única de 4 anos e 8 meses de prisão. 

XXX - Esta pena admite a suspensão da execução, por força do art. 50.º, n.º 1, do CP, 

medida expressamente solicitada pelo arguido e que sempre teria de ser ponderada, 

por força da mesma disposição legal. Condição formal da suspensão da pena de 
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prisão é esta não ser superior a 5 anos, o que é o caso, encontrando-se a mesma 

preenchida. 

XXXI - À opção pela suspensão da execução da pena de prisão, enquanto medida de 

reacção criminal autónoma, são alheias considerações relativas à culpa do agente, 

valendo exclusivamente as exigências postas pelas finalidades preventivas da 

punição, sejam as de prevenção geral positiva ou de integração, sejam as de 

prevenção especial de socialização (art. 40. º, n. º1, do CP). De molde que a opção 

por esta pena deverá assentar, em primeira linha, na formulação de um juízo positivo 

ou favorável à recuperação comunitária do agente através da censura do facto e da 

ameaça da prisão, sem a efectiva execução desta prisão, que ficaria suspensa, mas 

desde que esta opção não prejudique ou contrarie a necessidade de reafirmar a 

validade das normas comunitárias, ou seja, desde que o sentimento comunitário de 

crença na validade das normas infringidas não seja contrariado ou posto em causa 

com tal suspensão. 

XXXII - Com efeito, perante o grau de ilicitude dos factos praticados, o passado criminal 

do arguido e a personalidade que assim se revela (a seu favor, pesa a circunstância 

de ainda ser jovem, embora não tenha manifestado qualquer capacidade de auto-

crítica), parece evidente que “a simples censura do facto e a ameaça da prisão” não 

realizam de forma adequada e suficiente as finalidades da punição consagradas no 

artigo 40.º, n.º 1 do CP. 

XXXIII - Não pode, pois, fundadamente sustentar-se que a (nova) simples censura do 

facto e a ameaça da prisão realizam, agora, de forma adequada e suficiente, as 

finalidades da punição, quando já anteriormente não demoveram o recorrente da 

prática de outros crimes. 

XXXIV - O dolo directo do arguido e a intenção, exclusiva, de obter proventos com 

actividade de tráfico de estupefacientes concorrem para a acentuação da culpa, ainda 

assim sem ultrapassar os patamares intermédios. Donde não ser susceptível de 

suspensão a execução da pena fixada. 

 

08-04-2021 

Proc. n.º 1/19.5PBPTM.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Decisão interlocutória 

 Pedido de indemnização civil 

 Aplicação subsidiária do Código de Processo Civil 

 Dupla conforme 

 Tribunal da Relação 

 Absolvição crime 

 Assistente 

 Admissibilidade de recurso 

 Homicídio qualificado 

 Ciúme 
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 Culpa 

 Medida da pena 

 

I - Em regra, as questões processuais de acórdãos proferidos por tribunais de primeira 

instância ficam definitivamente decididas pelo acórdão da Relação, quer o recurso 

suscite apenas essas questões, quer outras questões. Fica obviamente ressalvado o 

recurso de constitucionalidade.  

II - Este entendimento, respeitando a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição, 

está em perfeita consonância com o regime dos recursos para o STJ traçado pela 

Reforma de 1998, que obstou, de forma clara, ao segundo grau de recurso, terceiro 

grau de jurisdição, relativamente a decisões de questões processuais. 

III - A admissibilidade de recurso da parte da sentença relativa à indemnização civil não 

está condicionada apenas pelas circunstâncias do art. 400.º, n.º 2, do CPP, os casos 

de inadmissibilidade previstos no art. 671.º CPC, nomeadamente o de dupla 

conforme, previsto no n.º 3, desta última norma, são aplicáveis ao processo penal. 

IV - Não é admissível recurso para o STJ de acórdãos absolutórios proferidos, em recurso, 

pelas relações, exceto no caso de decisão condenatória em 1.ª instância em pena de 

prisão superior a 5 anos. A exceção só opera relativamente ao crime pelo qual foi 

proferida a absolvição, sendo irrelevante a circunstância de no processo ter sido 

aplicada uma pena superior a cinco anos, por outro crime. 

V - Quando a suspeita de infidelidade – mesmo que infundada – faz surgir o ciúme e o 

impulso para reagir violentamente, este só se concretiza em ação quando o edifício 

valorativo o deixar seguir, quando o agente não frena o impulso e deixa de ser fiel ao 

direito. E isto só acontece por não se encontrar, entre os valores que orientam a 

personalidade dessa pessoa, a rejeição da violência, ou porque a disposição para não 

agredir outrem foi subordinada à disposição para se impor pela força ou para se 

vingar. 

VI - O que se censura ao agente não é o abstrato sentimento de ciúme, como razão da 

prática da ação delituosa, mas antes não ter impedido esta, porque a sua estrutura de 

valores lhe devia ter dito que a ação não era admissível. 

 

15-04-2021 

Proc. n.º 404/19.5JAVRL.G1.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Recurso Penal 

 Arresto 

 Competência do Supremo Tribunal de Justiça 

 Juiz de instrução  

 Foro especial 

 Recurso para o Supremo Tribunal de Justiça 

 Despacho 

 Falta de fundamentação  

 Perda clássica 
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 Perda alargada 

 Pressupostos 

 Periculum in mora 

 Princípio da proporcionalidade 

 Fortes indícios 

 

I -  A competência, material e funcional, dos tribunais em matéria penal é regulada pelas 

disposições do CPP e, subsidiariamente, pelas leis de organização judiciária.  

II -  Adecisão que aplica medidas de garantia patrimonial é recorrível, pelo MP 

(quaisquer decisões), pelo arguido, assistente e partes civis, relativamente às decisões 

contra eles proferidas, assim como pelos terceiros visados por medida de garantia 

patrimonial para defenderem um direito afetado pela decisão. 

III - Se a medida for aplicada por um juiz do STJ, que exerce as funções de JI, nas fases 

de inquérito e instrução, ou pelo juiz do processo na fase subsequente, o 

conhecimento do recurso cabe a uma das seções criminais (art. 11.º, n.º 4, al. b) e n.º 

7, do CPP), e não ao pleno das seções criminais. 

IV - As medidas de garantia patrimonial são aplicadas por despacho do juiz que deve ser 

fundamentado nos termos do art. 194.º/6, CPP; à fundamentação desse despacho não 

é aplicável o art. 374.º/2, CPP, nem as regras do processo civil. 

V - Formulando o MP o pedido de decretamento dos arrestos depois de deduzida a 

acusação, os factos, a qualificação jurídica e as provas a levar ao requerimento de 

aplicação de medida de garantia patrimonial, são os da acusação, com o acrescento 

dos factos relativos aos pressupostos dos arrestos, para justificar o pedido e 

possibilitar, caso provados, o subsequente decretamento. 

VI - A remissão para «os factos da acusação», não é uma qualquer remissão a granel para 

um qualquer documento, em que o destinatário terá de adivinhar o que releva, mas 

uma remissão especificada e direcionada a um conjunto definido, delimitado e 

estabilizado de factos concretos, concatenados e relevantes num determinado 

momento processual. 

VII - A fundamentação do despacho que aplica uma medida de garantia patrimonial, por 

remissão para o requerimento do MP, não está vedada por lei, sendo em concreto 

mais ou menos viável, em face das exigências legais (arts. 97.º e 194.º, do CPP), o 

conteúdo do requerimento de aplicação e o tipo de decisão em concreto. 

VIII - Mas importa afastar qualquer equívoco, é fundamental que ao aplicar uma medida 

de garantia patrimonial que o juiz o faça por decisão sua e não por se ter deixado 

“arrastar” pelo requerimento do MP, nesse sentido. É essencial que a decisão surja 

aos olhos do cidadão, efetivamente, como uma decisão pessoal do juiz. No Estado de 

direito, as aparências também têm o seu valor.  

IX - O cumprimento do dever constitucional de fundamentação não proscreve, em 

absoluto, a possibilidade de o juiz fundamentar a sua decisão, mediante remissão para 

a promoção do MP, a cujo conteúdo dá adesão. O TC tem concluído (acs. 223/98, 

189/99, 147/2000, 396/2003 e 391/2015), pela não inconstitucionalidade da solução 

normativa que admite a fundamentação por remissão. 

X - Decretado o arresto o requerido pode usar simultaneamente os dois meios de defesa, 

recurso e oposição. 
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XI - São pressupostos do confisco/perda alargada:  

a) A condenação pela prática de um crime do catálogo (art. 1.º da Lei n.º 5/2002); 

b) Que o condenado tenha, ou tenha tido um património;  

c) (Património) incongruente com o seu rendimento lícito.  

XII - Perante um crime do catálogo e um património incongruente com o rendimento 

lícito do arguido o legislador presume (uma non-conviction based confiscation) que 

a diferença entre o valor do património apurado e aquele que é congruente com o 

rendimento lícito provem de atividade criminosa (art. 7.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2002). 

XIII - A presunção está, obviamente, arredada da matéria penal e da culpa, pois não é 

compatível com a presunção de inocência (art. 32.º, n.º 2, da CRP e art. 48.º, da 

CDFUE, ac. 101/2015, do TC).  

XIV - Mas um mero não provado, firmado em matéria penal, não ilide a presunção tendo 

em vista o confisco. Esse não provado não exclui a presunção legal pois para ser 

ilidida exige-se a prova em contrário (arts. 349.º e 350.º, CC), prova que não sendo 

feita tudo se passa como provado para fins de confisco; a presunção só é ilidida se 

resultar provado o contrário, sublinha-se resultar provado, pois pode resultar de 

atividade oficiosa do tribunal. 

XV - Pressuposto liminar de aplicação de qualquer das medidas cautelares é que não se 

verifiquem fundados motivos para crer na existência de causas de isenção da 

responsabilidade ou de extinção do procedimento criminal. 

XVI - São pressupostos ou requisitos do decretamento do arresto tendo em vista o 

confisco (perda clássica) a verificação cumulativa do a) fumus commissi delicti e o 

b) periculum in mora (art. 391.º, n.º 1, do CPC, ex vi, art. 228.º, n.º 1). É necessário 

que o requerente alegue a probabilidade de existência de indícios da prática de crime 

e o fundado receio de perda da garantia patrimonial do pagamento do valor que venha 

a ser confiscado/declarado perdido.  

XVII - São pressupostos de decretamento do arresto para garantia do confisco do 

património incongruente, «valor correspondente ao liquidado (apurado) como 

constituindo vantagem da atividade criminosa» (arts 7.º e 10.º, n.º 2, da Lei n.º 

5/2002): (a) o procedimento por um crime do catálogo, (b) «a existência de fundado 

receio de diminuição de garantias patrimoniais» e (c) «fortes indícios da prática do 

crime», do catálogo (arts 7.º e 10.º, da Lei n.º 5/2002).  

XVIII - Existindo fortes indícios da prática do crime (do catálogo, art. 10.º, n.º 3, da Lei 

n.º 5/2002), o arresto poder ser decretado independentemente da verificação do 

periculum in mora. 

XIX - No procedimento para decretar o arresto tendo em vista garantir a perda alargada 

(património incongruente, princípio de taxatividade de crimes art. 1.º, da Lei n.º 

5/2002), o MP está liberto da prova do periculum in mora (art. 10.º, n.º 3, da Lei n.º 

5/2002, e art. 227.º, do CPP), desde que prove os a) fortes indícios da prática de um 

dos crimes de catálogo e b) os fortes indícios da desconformidade do património do 

arguido, condição que emerge como um requisito não expresso, mas pressuposto pelo 

legislador. 

XX - O arresto para garantia da perda alargada está ainda sujeito aos princípios aos 

princípios gerais da necessidade, adequação e proporcionalidade (art. 193.º, n.º 1, do 

CPP). 
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XXI - Os «fortes indícios da prática do crime», são os mesmos fortes indícios da prática 

de crime exigidos para a aplicação das medidas de coação mais graves (art. 202.º, n.º 

1, 201.º, 200.º, n.º 1, do CPP), sem que qualquer norma exija, quanto às medidas de 

garantia patrimonial, que o crime seja doloso e por boas razões, dado que o 

presuposto legal da aplicação das medidas de garantia patrimonial não é a gravidade 

do crime, mas as necessidades cautelares.  

XXII - É válida a inferência de que se verifica o periculum in mora, a justificar o 

decretamento da providência de arresto, quando há uma desproporção manifesta 

entre ativo e passivo e este sobreleva aquele. 

 

15-04-2021 

Proc. n.º 19/16.0YGLSB-J.S3 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Recurso penal 

 Abuso sexual de crianças 

 Pornografia de menores 

 Detenção de estupefacientes 

 Pena única 

 Medida da pena 

 

No quadro de facto descritos nos autos, de que ressalta o sucessivo e reiterado abuso 

sexual de crianças de 11/12 e 6/7 anos de idade, durante cerca de dois anos, por sua 

mãe e pelo companheiro desta, no espaço familiar, as penas conjuntas fixadas no 

Tribunal da Relação recorrido, em 10 e 9 anos de prisão aplicadas a cada um dos 

arguidos não merecem reparo. 

 

15-04-2021 

Proc. n.º 771/16.2TELSB.E1.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Recurso penal 

 Tráfico de estupefacientes agravado 

 Non bis idem 

 Absolvição 

 

Uma vez que a recorrente foi condenada, nestes autos, por factos que já abonaram a sua 

condenação em processo outro, a decisão recorrida incorreu em violação do princípio 

ne bis in idem, tal como prevenido no nº 5 do artigo 29º, da Constituição, o que 

importa a respectiva absolvição.  

 

15-04-2021 
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Proc. n.º 355/14.0JELSB.L2.S1 - 5.ª Secção  

Clemente Lima (Relator) 

Margarida Blasco 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Prisão preventiva 

 Despacho 

 Nulidade 

 Falta de fundamentação 

 Rejeição 

 

I -  O art. 31.º, n.º 1, da CRP, figura o direito à providência de habeas corpus como direito 

fundamental contra o abuso de poder por virtude de prisão ou detenção ilegais. 

II - Visando reagir contra tal abuso de poder, o habeas corpus constitui, não um recurso, 

mas uma providência extraordinária com natureza de acção autónoma com fim 

cautelar, destinada a pôr um fim expedito a situações de ilegalidade grosseira, 

ostensiva e fora de toda a dúvida de privação da liberdade e, não, de toda e qualquer 

ilegalidade, essa sim, objecto de recurso ordinário ou extraordinário. 

III - Concretizando-se o abuso de poder em prisão ilegal, há-de a ilegalidade resultar – 

art. 222.º, n.º 2, do CPP – ou de a prisão ter sido efectuada por entidade incompetente 

– al. a) –, ou de ser motivada por facto por que a lei a não permite – al. b) – ou de se 

manter para além dos prazos fixados pela lei ou por decisão judicial - al. c). 

IV - E há-de a privação de liberdade manter-se no momento em que providência é 

apreciada. 

V -  Podendo o fundamento da al. b) do n.º 2 do art. 222.º do CPP abranger uma 

multiplicidade de situações – v. g., a não punibilidade dos factos imputados; a 

prescrição do procedimento ou da pena; a amnistia da infracção ou o perdão da pena; 

a inimputabilidade do agente; a falta de trânsito da decisão condenatória; a 

inadmissibilidade legal de prisão preventiva –, estão, porém, excluídos da sua 

previsão (alegadas) nulidades ou irregularidades cometidas na condução do processo 

ou na prolação de decisões e (alegados) erros de indiciação ou de qualificação 

jurídica, apenas sindicáveis através de recursos, de requerimentos e em incidentes 

próprios, deduzidos no tempo e na sede apropriada. 

 

15-04-2021 

Proc. n.º 204/19.2PAMDL-A.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

Clemente Lima 

 

 Recurso de decisão contra jurisprudência fixada 

 Pressupostos 

 Ministério Público 
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 Motivação do recurso 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Rejeição 

 

I -  Em recurso extraordinário de decisão proferida contra jurisprudência fixada pelo STJ 

não há lugar a convite de aperfeiçoamento da peça recursória, que não o prevêem os 

arts. 446.º e 440.º, n.º 2. do CPP e que na remissão subsidiária do art. 448.º, do CPP, 

para o regime dos recursos ordinários não opera a que se dirige ao art. 417.º, n.º 3, 

do CPP, por incompatível com a índole daquele recurso. 

II -  Por incumprimento do disposto nos arts. 411.º, n.º 3, 412.º, n.º 1 e 438.º, n.º 2 – este 

por remissão do art. 446.º n.º 1 –, todos do CPP, deve ser rejeitado, sem mais, o 

recurso interposto pelo Ministério Público através de requerimento que, sob a 

epígrafe motivação se limita a manifestar concordância com a decisão recorrida, sem 

oferecer conclusões e sem se abonar com a demonstração de que se verificam os 

pressupostos, formais e substanciais, de que depende o seu prosseguimento. 

 

15-04-2021 

Proc. n.º 1750/10.9TXEVR-O.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

 

 Mandado de Detenção Europeu 

 Princípio da dupla incriminação 

 Tráfico de estupefacientes 

 Contraordenação 

 Crime 

 Princípio da proporcionalidade 

 Recusa obrigatória de execução 

 Recusa facultativa de execução 

 Pressupostos 

 Cooperação judiciária internacional em matéria penal  

 

I -  Na LMDE, no seu art. 2.º, n.º 2, vigora a ausência de controlo do requisito da dupla 

incriminação — quando estão em causa determinados tipos de criminalidade impõe-

se ao Estado de execução do mandado, no caso Portugal, verificar se as infrações 

indicadas pelo Estado-Membro de emissão do MDE integram ou não o elenco do art. 

2.º, n.º 2, da LMDE, com penas privativas da liberdade superiores a 3 anos porque, 

caso assim suceda, inexiste controlo da dupla incriminação dos factos; pelo que, 

nestes casos, não se impõe verificar se aqueles factos, indicados no MDE do Estado 

de emissão, constituem infração à luz do direito interno Português. 

II -  Fazendo um controlo genérico e jurídico do MDE do Estado de emissão, verifica se 

que os crimes indicados no MDE, à luz do direito substantivo do Estado de emissão, 

integram os crimes elencados no art. 2.°, n.° 2, als. a) e e) da LMDE - crimes de 

participação em organização criminosa e tráfico ilícito de estupefacientes e de 

substâncias psicotrópica; e dado que são crimes puníveis com pena máxima superior 
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a 3 anos, está verificado o segundo pressuposto previsto no art. 2.º, n.º 2 da LMDE 

“com pena ou medida de segurança privativas de liberdade de duração máxima não 

inferior a três anos”. 

III - À luz do direito interno e conforme já se fez referência no nosso acórdão de 

07.05.2020, e perante apenas a descrição factual constante do MDE (e com as 

limitações daqui resultantes), parece estarmos perante uma conduta apenas 

subsumível a um ilícito de mera ordenação social, dado que o tráfico de cetamina não 

integra o crime de tráfico de estupefacientes; todavia, este elemento, atenta a lei do 

mandado de detenção europeu vigente, a decisão-quadro que lhe esteve subjacente, 

os princípios inerentes à cooperação em matéria criminal entre os Estados membros 

da União Europeia, e em especial a abolição do controlo da dupla incriminação, 

constitui um elemento ao qual legalmente não é dado relevo. 

IV - Sabendo que a ausência de controlo da dupla incriminação resultou do entendimento 

e compromissos mútuos em ordem a assegurar a cooperação judiciária em matéria 

penal entre os Estados-membros, entendemos que verificar se a conduta é ou não 

punida em Portugal, ou se o é apenas ao nível contraordenacional, significa não só ir 

contra o estabelecido na lei, como contra a decisão-quadro que lhe esteve subjacente.  

V - Com base no fundamento de recusa facultativa previsto no  art. 12.º, n.º 1, al. c), da 

LMDE, o cidadão não é entregue quando praticou factos para os quais o Ministério 

Público, tendo deles conhecimento (mormente por via diferente do próprio MDE), i) 

ou decidiu não exercer a ação penal, assumindo tal ou  ii) tendo sido exercida a ação 

penal decidiu pôr termo a esta por despacho de arquivamento; ou seja, o Ministério 

Público praticou explicitamente atos que revelam renúncia à pretensão punitiva do 

Estado.  

VI - Sopesando os interesses da cooperação e confiança mútuas e a pertinência e 

justificação para a recusa facultativa, devido apenas à circunstância de alegadamente 

as substancias ilícitas se destinarem a Portugal, entendemos que inexistem motivos 

ponderosos para a recusa facultativa (com o fundamento de em Portugal se terem 

praticado, em parte, os factos), dado que a atividade criminosa conhecida nestes autos 

gravita à volta da substância ilícita, do veículo automóvel e do telemóvel, todos 

apreendidos em França, e das declarações do coarguido, preso em França, que 

fundamentam uma coautoria com o recorrente. 

VII - Havendo interesse do Estado de emissão na perseguição criminal dos factos, mas 

não existindo interesse idêntico em Portugal, tanto não é suficiente para que se possa 

recusar (facultativamente) a execução do MDE. 

VIII - Do ponto de vista da tutela da pessoa visada, impõe-se reconhecer que, sendo lhe 

imputável a realização de um facto com natureza transnacional, é razoável e 

adequado que se sujeite a uma pretensão punitiva por parte do Estado onde o facto é 

tipificado como crime e ao abrigo de cuja jurisdição se realizou material e 

parcialmente a conduta; porém, há que considerar que perante o Estado de execução, 

onde o cidadão, em parte, também praticou os factos, estes não são qualificados como 

crime; mas, em ambos os Estados as condutas são ilícitas, embora com diferentes 

graus de ilicitude e, consequentemente, diferentes punições — ou seja, em ambos os 

Estados são factos que integram infrações e, nessa medida, são alvo de pretensão 

punitiva. 
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IX - A partir de uma ponderação concreta dos interesses envolvidos no procedimento de 

cooperação — por um lado, a realização e o aprofundamento da União Europeia 

como um espaço de liberdade, segurança e justiça (tendo na base do mecanismo do 

MDE o princípio do reconhecimento mútuo e confiança mútua entre Estados) e, por 

outro lado, a tutela dos direitos fundamentais da pessoa visada com o procedimento 

de cooperação — no caso concreto, entendemos que inexiste fundamento bastante 

para aplicar a recusa facultativa prevista na al. h), ponto i) do art. 12.º da LMDE, na 

medida em que entendemos que os direitos, liberdades e garantias do requerido são 

afetados, mas de forma proporcionada, adequada e necessária (art. 18.º, n.º2 da CRP) 

à salvaguarda de outros direitos, valores e interesses, mormente o direito do Estado-

Membro de emissão que pretende ver reprimida a violação da sua ordem jurídica. 

Isto porque se entende que não se afigura intolerável para o Estado-Membro de 

execução a reação punitiva daqueles factos pelo Estado de emissão, face ao bem 

jurídico protegido — saúde pública; o mesmo que se pretendeu proteger com a 

qualificação do facto como ilícito contraordenacional (cf. preâmbulo do Decreto-Lei 

n.º 54/2013, de17.04). E assim sendo, impõe-se o interesse de realização de um 

espaço comum de liberdade, segurança e justiça decorrente dos tratados firmados 

pelo Estado Português com a União Europeia, e o princípio subjacente ao regime 

jurídico do MDE — o princípio do reconhecimento e confiança mútua. 

X - O Estado Francês (integrado na UE) está subordinado aos princípios democráticos e 

de justiça, maxime o seu direito penal, e tendo em conta o princípio do 

reconhecimento mútuo e o disposto na Decisão-Quadro n.º 2020/584/JAI, é de 

presumir que pauta o exercício da ação penal e a tipificação criminal das condutas, 

pelo respeito e aplicação dos direitos fundamentais e cumprimento da legalidade, à 

luz da CEDH e da Carta Europeia de Direitos Fundamentais, parte integrante do 

Tratado da União Europeia. 

XI - O Tribunal de Justiça, no acórdão de 03.05.2007 — Advocaten Voor de Wereld, 

Proc. n.º C-303/05 —, veio esclarecer que a introdução de uma lista de 32 ofensas 

para as quais não é necessário verificar a dupla incriminação garante o respeito pelo 

art. 6.º do TUE, não sendo violador do princípio da legalidade criminal, da igualdade 

e da não discriminação. 

 

15-04-2021 

Proc. n.º 792/20.0YRLSB.S2 - 5.ª Secção  

Helena Moniz (Relatora) 

Margarida Blasco 

 

 Despacho de não pronúncia 

 Recurso penal 

 Impugnação da matéria de facto 

 Nulidade 

 Fundamentação 

 Denegação de justiça 

 Prevaricação 

 Abuso de poder 
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15-04-2021 

Proc. n.º 404/18.2PAESP.S2 - 5.ª Secção  

João Guerra (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Escusa 

 Juiz natural 

 Imparcialidade 

 

15-04-2021 

Proc. n.º 3534/18.7T9LSB.L1-A.S1 - 5.ª Secção  

João Guerra (Relator) 

Helena Moniz 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Prisão preventiva 

 Despacho 

 Nulidade 

 Falta de fundamentação 

 Rejeição 

 

I -  Nos termos previstos nos n.ºs 1 e 2, do art 27.º, da CRP, sob a epígrafe direito à 

liberdade e à segurança, (i) “todos têm direito à liberdade e à segurança” e (ii), 

“ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, a não ser em 

consequência de sentença judicial condenatória pela prática de acto punido por lei 

com pena de prisão”. 

II -  Por sua vez, o n.º 1 do art. 31.º da CRP, sob a epígrafe de habeas corpus, prescreve 

que “haverá habeas corpus contra o abuso de poder, por virtude de prisão ou detenção 

ilegal”.  

III - O n.º 2 do art. 222.º do CPP, sob a epígrafe de habeas corpus em virtude de prisão 

ilegal, determina que, relativamente a pessoa presa, o pedido “deve fundar-se em 

ilegalidade da prisão proveniente de: a) ter sido efectuada ou ordenada por entidade 

incompetente; b) ser motivada por facto pelo qual a lei a não permite; ou c) manter-

se para além dos prazos fixados pela lei ou por decisão judicial.” 

IV - A providência de habeas corpus configura um incidente que visa assegurar o direito 

à liberdade constitucionalmente garantido, com o sentido de pôr termo às situações 

de prisão ilegal, designadamente motivada por facto pelo qual a lei a não permite ou 

mantida para além dos prazos fixados na lei ou por decisão judicial. 

V -  Aliás, como tem sido sublinhado na jurisprudência tirada neste STJ, a providência de 

habeas corpus constitui uma medida extraordinária ou excepcional de urgência (no 

sentido de acrescer a outras formas processualmente previstas de impedir ou reagir 

contra prisão ou detenção ilegais) perante ofensa grave à liberdade com abuso de 
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poder, sem lei ou contra a lei; não constitui um recurso sobre actos de um processo 

através dos quais é ordenada ou mantida a privação da liberdade do arguido, nem um 

sucedâneo dos recursos admissíveis, que são os meios adequados de impugnação das 

decisões judiciais (arts. 399.º e segs., do CPP). A providência não se destina a 

apreciar erros de direito nem a formular juízos de mérito sobre decisões judiciais 

determinantes da privação da liberdade. 

VI - A procedência do pedido de habeas corpus pressupõe, na esteira do que se tem 

decidido uniformemente neste STJ, a actualidade da ilegalidade da prisão reportada 

ao momento em que é apreciado o pedido.  

VII - Cumpre assim, sinalizar que, diante dos citados preceitos, a jurisprudência deste 

STJ tem sedimentado a interpretação de que a providência de habeas corpus não 

cuida da reanálise do caso trazido à sua apreciação, mas tão só pretende almejar a 

constatação de uma ilegalidade patente, em forma de erro grosseiro ou de manifesto 

abuso de poder. 

VIII - É com estes limites que este STJ pode tomar o conhecimento dos factos que 

eventualmente tenham limitado a liberdade individual do ora peticionante e decidir 

em conformidade. 

IX - Resulta, deste modo, e pese embora o peticionado pelo arguido, que não lhe assiste 

razão, dado que o mesmo foi detido em flagrante delito e a realização do seu 

interrogatório judicial teve lugar antes de se perfazerem 48 horas sobre a sua 

detenção. O arguido ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva pelas 

razões e com os fundamentos referidos no despacho judicial proferido em 15.3.2021, 

por existirem fortes indícios pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes p. 

e p. pelo art. 21.º, n.º 1, do DL n.º 15/93, de 15.01. O crime de tráfico de 

estupefacientes e outras actividades ilícitas é um crime doloso punível com pena de 

prisão de 4 a 12 anos, pelo que a medida de coação de prisão preventiva é, em 

abstrato, admissível [art. 202.º, n.º 1, als. a) e b)]. No despacho que aplicou a medida 

considerou-se haver perigo de perturbação do decurso do inquérito e perigo de 

continuação da actividade criminosa [art. 204.º, alíneas c) e d)]; foram ainda 

invocados os arts. 191.º 192.º, 193.º, 194.º, 196.º, todos do CPP.  

X -  A prisão preventiva foi aplicada há exactamente um mês, pelo que não se mantém 

para além do prazo fixado pela lei, não se verificando causa para a sua extinção pelo 

decurso do prazo a que alude o art. 215.º, n.ºs 1 e 2, do CPP.  

XI - Neste momento, para o efeito do disposto no art. 222.º CPP, é legal a prisão 

preventiva aplicada, por entidade competente e motivada por facto pelo qual a lei 

permite, pelo que não procede o pedido do arguido. 

XII - Acresce, ainda, que a providência de habeas corpus não visa apreciar eventuais 

ilegalidades pretéritas, mas situações concretas de privação ilegal e actual da 

liberdade, pelo que cessada a situação de detenção, por aplicação posterior de medida 

de coacção de prisão preventiva, é desnecessário, por extemporâneo, decidir sobre a 

legalidade da detenção que já findou, pois no desenvolvimento do iter processual foi 

substituída por prisão preventiva. Princípio estruturante da providência de habeas 

corpus é o princípio da atualidade do pedido, segundo o qual, a providência 

excepcional só deve ser usada para fazer cessar a ofensa ilegítima da liberdade 

pessoal; se a ofensa é actual e subsiste pode ser requerida; se a ofensa já cessou, não 
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se justifica o uso da providência excepcional, que deixa de ter objeto. Mais se diga 

que o controlo efetuado pelo STJ, na providência de habeas corpus, tem como objecto 

a situação existente tal como promana da decisão que aplica a medida de coacção, 

apelidada de ilegal pelo ora requerente, não envolvendo a valoração dos elementos 

de prova com base nos quais a mesma foi proferida.  

XIII - O STJ pode e deve verificar se a medida de coação de prisão preventiva foi aplicada 

por juiz competente; se a aplicação ocorreu em relação a facto praticado pelo 

requerente que em abstrato admite essa medida e se foram respeitados os limites 

temporais da privação da liberdade fixados pela lei ou em decisão judicial. Tudo em 

conformidade com o n.º 2 do art. 222.º, do CPP. 

XIV - Pelo que se conclui que não se verifica o fundamento de ilegalidade da prisão que 

se refere a al. b), do n.º 2, do art. 222.º do CPP, invocado pelo peticionante, pois que 

a privação da liberdade foi motivada por facto que a lei permite e foi ordenada pela 

autoridade competente, que, no caso, é o juiz que a determinou, não se mostrando 

ultrapassados os prazos fixados pela lei ou por decisão judicial. 

XV - Como tal, não pode a petição de habeas corpus, em apreço, deixar de ser 

indeferida, por falta de fundamento bastante (art. 223.º, n.º 4, alínea a), do CPP). 

 

15-04-2021 

Proc. n.º 8881/19.8T9LSB-A.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

Clemente Lima 

 

 Recurso penal 

 Homicídio qualificado 

 Meio insidioso 

 Medida da pena 

 Princípio da proporcionalidade 

 

I -  As circunstâncias contempladas no n.º 2 do art. 132.º do CP não são de 

funcionamento automático, não implicando por si só a qualificação do crime. O 

exemplo-padrão constitui apenas um índice da qualificação, podendo suceder que o 

efeito correspondente, a especial censurabilidade ou perversidade, não ocorra. A 

incriminação do homicídio, tipo legal fundamental dos crimes contra a vida, é um 

corolário do princípio constitucional da inviolabilidade da vida humana, decorrendo 

a qualificação prevista no art. 132.º, do CP, da verificação de um tipo de culpa 

agravado, definido pela orientação de um critério generalizador enunciado no n.º 1, 

do mesmo artigo. O critério generalizador traduz-se na cláusula geral com a 

utilização de conceitos indeterminados - a especial censurabilidade ou perversidade 

do agente; as circunstâncias relativas ao modo de execução do facto ou ao agente são 

susceptíveis de indiciar a especial censurabilidade ou perversidade e, assim, por esta 

mediação de referência, preencher e reduzir a indeterminação dos conceitos da 

cláusula geral. Sendo elementos constitutivos do tipo de culpa, a verificação de 

alguma das circunstâncias que definem os exemplos-padrão não significa, por 
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imediata consequência, a realização do tipo especial de culpa e a directa qualificação 

do crime, como, também por isso mesmo, a não verificação de qualquer dos modelos 

definidos do tipo de culpa não impede que existam outros elementos e situações que 

devam ser considerados no mesmo plano de valoração que está pressuposto no crime 

qualificado e na densificação dos conceitos bem marcados que a lei utiliza. Mas, seja 

mediada pelas circunstâncias referidas nos exemplos padrão, ou por outros elementos 

de idêntica dimensão quanto ao desvalor da conduta do agente, o que releva e está 

pressuposto na qualificação é sempre a manifestação de um especial e acentuado 

“desvalor de atitude”, que traduz e que se traduz na especial censurabilidade ou 

perversidade, e que conforma o especial tipo de culpa no homicídio qualificado. 

III - Nos termos do disposto no art. 131.º do CP, “quem matar outra pessoa é punido com 

pena de prisão de oito a dezasseis anos”. Por seu turno, dispõe o art. 132.º, do CP 

(homicídio qualificado), na parcela que aqui importa, que: “1. Se a morte for 

produzida em circunstâncias que revelem especial censurabilidade ou perversidade, 

o agente é punido com pena de prisão de doze a vinte e cinco anos. 2. É susceptível 

de revelar a especial censurabilidade ou perversidade a que se refere o número 

anterior, entre outras, a circunstância de o agente (…); i) utilizar veneno ou qualquer 

outro meio insidioso (…)”. (sublinhado nosso). O homicídio qualificado reporta, por 

cotejo com a previsão típica e as penas estabelecidas para o crime de homicídio 

(simples), do art. 131.º, do CP, a situações de especial censurabilidade ou 

perversidade, referidas à culpa, alinhadas, em exemplos-padrão ou exemplos-regra, 

no n.º 2, do art. 132.º, do CP. O meio insidioso, previsto na alínea i) deste n.º 2, 

pressupõe um modo incomum de perpetrar a agressão, mas também a 

impossibilidade de defesa da vítima pelo efeito surpresa e de traição de que se 

reveste, isto é, constitui meio insidioso todo o meio cuja forma de actuação sobre a 

vítima assuma características análogas à do veneno - do ponto de vista do seu carácter 

enganador, traiçoeiro, sub-reptício, dissimulado ou oculto, elegendo o agente as 

condições favoráveis para apanhar a vítima desprevenida, ou seja, o agente atua com 

aproveitamento consciente da ingenuidade e da incapacidade da defesa da vítima no 

momento do início da execução do crime. O meio insidioso compreende o meio 

particularmente perigoso usado pelo agente, e também as condições escolhidas pelo 

mesmo para utilizá-lo de jeito a que, colocando a vítima numa situação que a impeça 

de resistir em face da surpresa, da dissimulação, do engano, da traição, lhe permita 

tirar vantagem dessa situação de vulnerabilidade. O significado de meio insidioso, 

está naturalmente ligado ao sentido original de insídia (cilada, emboscada), 

abarcando no seu conteúdo todos os meios que se possam considerar traiçoeiros, 

dissimulados, ardilosos, através dos quais o agente coloca a vítima numa situação em 

que praticamente não tem meio de defesa e, por vezes, conseguindo até a colaboração 

da própria vítima. Segundo Mantovani “Insidiosos são os meios que, pela sua própria 

natureza enganadora ou pelo modo ou circunstâncias em que são usados, são de 

difícil identificação (armadilhas, fragmentos de vidro na comida, sabotagem do 

motor de um avião ou dos travões de um automóvel, carregamento de um objecto 

com corrente eléctrica de alta tensão, instalação em local radioactivo, etc.)” ou seja, 

situações em que a vítima está completamente indefesa. O exemplo mais óbvio de 

meio insidioso, que aliás constitui o padrão da alínea i), é a utilização de veneno, que 
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assume essa natureza não porque seja mais mortífero do que qualquer outro, mas 

porque não é detectável, ou é dificilmente detectável pela vítima. A qualificação de 

outros meios como insidiosos terá naturalmente como referência esse padrão, por 

forma a poder considerar-se equivalente quanto ao “…seu carácter enganador, 

subreptício, dissimulado ou oculto”, sendo de relevar que a insídia não se refere 

apenas e /ou necessariamente ao meio ou instrumento concretamente utilizado para 

provocar a morte, mas podendo tal qualificação resultar apenas das circunstâncias 

que rodearam o evento. Deste modo, o meio insidioso compreende, necessariamente, 

as condições escolhidas pelo arguido para utilizar meio ou instrumento 

particularmente perigoso, de jeito que, colocando a vítima numa situação que a 

impeça de resistir em face da surpresa, da dissimulação, do engano, da traição, lhe 

permita tirar vantagem dessa situação de vulnerabilidade e praticar o crime. O recente 

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 20/2019 refere que: “com a adjetivação de 

uma ação como “insidiosa” quer-se sempre - ou, pelo menos, numa fração 

esmagadora de casos - significar uma conduta eivada de uma carga negativa, mais 

especificamente traiçoeira, oculta, sub-reptícia (vd., usando poucos mais adjetivos 

que estes, ibid., p. 70, ou JOÃO CURADO NEVES, "Indícios de Culpa ou Tipos de 

Ilícito? A Difícil Relação entre o n.º 1 e o n.º 2 do Artigo 132.º do CP", in Liber 

Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 2003, p. 735)”. E, 

como se dá nota no acórdão do STJ de 25.10.2017, no Proc. n.º 3080/16.3JAPRT.S1 

– 5.ª Secção, em sentido convergente tem-se pronunciado, também, a jurisprudência 

do Supremo Tribunal de Justiça, enquanto considera que o conceito de meio 

insidioso, de difícil definição, tem subjacente a ideia de utilização de meio 

dissimulado, oculto, em relação ao qual se torna mais precária, ou ténue, uma reacção 

de defesa por parte da vítima. Por último, como justamente relembra o Ac. do STJ 

de 4.5.2011, processo n.º 1702/09.1JAPRT.P1. S1: (…) no recuado ano de 1923, Luís 

Osório, Notas ao CP Português, Vol. I, pág. 134, a propósito da definição de traição, 

considerava que nesta nem a vítima chega a lembrar-se da defesa, não dá pelo ataque 

senão no momento da sua realização; a surpresa exige uma tal rapidez no ataque que 

a vítima nem sequer tem tempo para se defender.(…). Já no seio da Comissão 

Revisora do Código Penal, a propósito desta circunstância, então prevista na alínea 

e), do n.º 2, do artigo 138.º, do Anteprojecto da Parte Especial, foi proposto pelo Dr. 

Fernando Lopes que deveriam aditar-se ao adjectivo “insidioso” os adjectivos 

“traiçoeiro” ou “desleal”, com o fundamento de que mereciam a mesma previsão. O 

autor do Anteprojecto, Professor Eduardo Correia, em resposta, referiu que a 

proposta podia retirar elasticidade à estrutura da circunstância pelo que não era 

aconselhável, na sequência do que a Comissão se pronunciou contra tal proposta, 

tendo concluído que o sentido da expressão “meio insidioso” contém em si o sentido 

da expressão “meio insidioso traiçoeiro ou desleal” (Actas das Sessões da Comissão 

Revisora, Parte Especial, Lisboa, 1979, págs. 22-23 e 26). E a nível da doutrina, 

Teresa Serra, in Homicídios em Série, conferência integrada em Jornadas de Direito 

Criminal, Revisão do Código Penal (de 1995), CEJ, 1998, volume II, págs. 153-154, 

e Jornadas sobre a revisão do Código Penal, em edição da AAFDL, 1998, págs. 131-

132 133, refere que: “… reconhece-se geralmente que a noção de meio insidioso 

abrange não apenas meios materiais especialmente perigosos de execução do facto, 
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mas também a eleição das condições em que o facto pode ser cometido de modo mais 

eficaz, dada a situação de vulnerabilidade e de desprotecção da vítima em relação ao 

agressor: é o caso da facada traiçoeira pelas costas ou do disparo de arma de fogo em 

emboscada, meios que retiram à vítima qualquer capacidade de protecção. Aliás, o 

fundamento da qualificação contida nesta alínea reconduz-se precisamente à 

utilização de meios pelo agente, por forma a aproveitar-se dessa desprotecção da 

vítima”. Maria Margarida Silva Pereira, in Textos, Direito Penal II. Os Homicídios, 

volume II, AAFDL, 1998, pág. 42, ao referir-se ao homicídio por traição ou por 

insídia, para usar a expressão do Código, diz que “Trair é aproveitar distracção, 

enganar a vítima, criar uma situação que a coloque em posição de não poder resistir 

com a mesma facilidade”. E, por último, Fernando Silva, Direito Penal Especial, 

Crimes contra as pessoas, 2.ª edição, Quid Juris, 2008, pág. 79, diz a este propósito: 

“Está em causa o modo de execução do crime, nomeadamente através de uma 

actuação insidiosa. Ou seja, o agente utiliza um meio traiçoeiro, enganador, que 

expõe a vítima para que se reduzam as suas possibilidades de defesa. A vítima 

desconhece que o agente está a empreender um processo casual com vista à produção 

da sua morte, por isso torna-se numa “presa” fácil e desprotegida, sem hipótese de 

defesa. (…) A pedra de toque que nesta circunstância faz pressupor a maior 

censurabilidade é a traição, por esse motivo o envenenamento da vítima surge apenas 

para demonstrar o espírito que a norma pretende alcançar, abrindo a hipótese de 

utilização de outros meios insidiosos. (…). 

III - Retendo estas considerações e revertendo ao caso concreto, importa não perder de 

vista a matéria de facto que, dada como provada, encontra-se definitivamente assente 

e, em face da qual, as instâncias consideraram que a conduta havida pelo arguido e 

aqui recorrente integrava o crime de homicídio qualificado, p. e p. pelos arts. 131.º, 

e 132.º, n.º 2, alínea i), do CP. E isto, em suma, porque o facto ilícito típico era 

reclamador de um especial juízo de censura tendo em vista que como decorre dos 

factos assentes:"(...) o arguido dirigiu-se até à …; naquele local, no 1.º andar do 

apartamento, a ofendida acabou por desnudar-se na presença do arguido; após e por 

motivos não concretamente apurados, o arguido, munido de um objeto cortante, 

quando a ofendida se encontrava de costas, sem hipótese de se defender, desferiu-lhe 

um golpe no pescoço; esse golpe foi feito da face lateral direita do pescoço - região 

retro auricular -continuando para baixo e para esquerda, terminando no trajeto da 

carótida esquerda, numa extensão de 19 centímetros; depois de ter sido vítima de tal 

golpe, a ofendida ainda conseguiu caminhar até ao corredor da referida residência, 

onde veio a cair no chão, em decúbito dorsal (...). Como resulta do acórdão recorrido: 

(…) Como pode ver-se da factualidade apurada, que ficou descrita, a morte da vítima 

resultou, direta e necessariamente, do golpe que lhe foi desferido no pescoço, zona 

vital do corpo, pelo arguido, utilizando um objeto não identificado, mas cortante. 

Será que o arguido, ao utilizar o dito objeto cortante, como meio de agressão, da qual 

veio a resultar a morte da vítima, nas circunstâncias descritas, fez uso de um "meio 

insidioso"? (…) No caso dos autos, o arguido, sem que nada o justificasse, agrediu a 

vítima com um objeto cortante, atingindo-a com um golpe no pescoço, não dando à 

mesma qualquer possibilidade de defesa em relação ao dito golpe desferido com tal 

instrumento. O meio usado é, assim, insidioso e é índice revelador de maior 
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censurabilidade e perversidade do arguido.(…) Com efeito, a utilização do objeto 

cortante de que o arguido se muniu para utilizar na agressão, configurou, no caso 

concreto, um meio desleal e traiçoeiro de levar a cabo a agressão querida e desejada 

pelo arguido, na medida em que reduziu a margem de defesa da vítima, revelando-

se, por isso, na atuação do arguido, uma especial perversidade e censurabilidade. (…) 

Na situação dos autos, ficou demonstrado que, por motivos não concretamente 

apurados o arguido desferiu um golpe de 19 centímetros no pescoço da vítima. Ora, 

o emprego de tal objeto, perante motivo nenhum (relevante ou irrelevante), e a frieza 

com que a conduta foi desencadeada, revelam, assim, uma especial perversidade da 

conduta do arguido, ou seja, um especial grau de culpa, que excede manifestamente 

o que está pressuposto na moldura penal do crime de homicídio cometido, por isso, 

de forma qualificada. Encontram-se, por todo o exposto, reunidos os elementos 

necessários à punição do arguido pela circunstância agravante qualificativa 

mencionada na al. i) do n.º 2 do art. 132.º do CP, sendo ao caso indiferente a 

verificação de outras que agravem ainda mais a imagem global do facto em sede de 

medida da pena. E tanto basta para se concluir que a conduta do arguido é subsumível 

no tipo de homicídio qualificado, p. e p. pelo art. 131.º, n.º 1, e 132.º, n.ºs 1 e 2, al. 

i), do C. Penal. (…). E termina o acórdão recorrido: (…) Na situação dos autos, ficou 

demonstrado que, perante coisa nenhuma (ao que ficou provado, nem sequer ocorreu, 

previamente à agressão, uma simples disputa verbal entre o arguido e a ofendida), e 

com um objeto cortante, o arguido, quando a ofendida se encontrava de costas (ou 

seja, sem hipótese de se defender), desferiu-lhe um golpe no pescoço, numa extensão 

de 19 centímetros, golpe esse que tirou a vida à ofendida. Ora, o emprego de tal 

objeto cortante, nessas circunstâncias, revela, a nosso ver, uma especial perversidade 

e censurabilidade da conduta do arguido, ou seja, um especial grau de culpa que 

excede manifestamente o que está pressuposto na moldura penal do crime de 

homicídio previsto no artigo 131° do Código Penal, pelo que o crime de homicídio 

cometido pelo arguido é um crime de homicídio qualificado (mostrando-se, assim, 

inteiramente correta a qualificação jurídica dos factos feita pelo tribunal a quo). (…). 

Entendimento que, sufragado de jeito coincidente por ambas as instâncias, se julga 

não ser merecedor de qualquer censura e, como tal, haver que confirmá-lo. Apoia-se, 

ainda, o acórdão recorrido em vasta jurisprudência deste Supremo Tribunal e 

doutrina nacional e internacional, que aqui nos escusamos de repetir, fundamentando 

à luz dos factos provados a sua decisão, entendendo, e bem, que se encontram 

reunidos todos os elementos necessários à punição do arguido pela prática de um 

crime de homicídio qualificado, p. e p. pelos arts. 131.º e 132.º, n.ºs 1 e 2, al. i), do 

CP. Por tudo o que ficou minuciosamente exposto no acórdão recorrido de que se 

destaca nos segmentos supratranscritos, no que concerne ao modo de actuação do 

recorrente, concordamos com a posição assumida no mesmo, no sentido de que fica 

demonstrado que os factos provados se subsumem à prática do crime de homicídio 

qualificado, verificando-se a qualificativa da al. i), do n.º 2, do art. 132.º, do CP. Pelo 

que o entendimento do recorrente - ao alegar que o golpe com a faca desferido por si 

na vítima no circunstancialismo provado, em si mesmo não integra o ataque surpresa, 

convoca o arguido, factos e emoções que não se mostram comprovados - não tem 

cabimento, pelo que não procede. Em suma, por estar devida e correctamente 
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fundamentada, acompanhamos a decisão recorrida a este respeito, o que conduz 

inexoravelmente à afirmação de que o recorrente cometeu o crime por que foi 

condenado – al. i), do n.º 2, do art. 132.º do CP – e não o crime de homicídio simples. 

IV - A determinação da pena, realizada em função da culpa e das exigências de prevenção 

geral de integração e da prevenção especial de socialização, de harmonia com o 

disposto nos arts. 71.º e 40.º, n.º 2, ambos do CP, deve, no caso concreto, 

corresponder às necessidades de tutela do bem jurídico em causa e às exigências 

sociais decorrentes daquela lesão, sem esquecer que deve ser preservada a dignidade 

humana do delinquente. Para que se possa determinar o substrato da medida concreta 

da pena, dever-se-ão ter em conta todas as circunstâncias que depuserem a favor ou 

contra o arguido, nomeadamente, os factores de determinação da pena elencados no 

n.º 2, do art. 71.º, do CP. Nesta valoração, o julgador não poderá utilizar as 

circunstâncias que já tenham sido utilizadas pelo legislador aquando da construção 

do tipo legal de crime, e que tenha tido em consideração na construção da moldura 

abstrata da pena (assegurando o cumprimento do princípio da proibição da dupla 

valoração). Por seu turno, o art. 40.º, n.º 1 estabelece que “a aplicação de penas visa 

a protecção de bens jurídicos e a reintegração do agente na sociedade” e, no n.º 2, 

que “em caso algum a pena pode ultrapassar a medida da culpa”. Assim, a finalidade 

primária da pena é a de tutela de bens jurídicos e, na medida do possível, de 

reinserção do agente na comunidade. À culpa cabe a função de estabelecer um limite 

que não pode ser ultrapassado. 

V -  O acórdão recorrido levou em conta e ponderou as circunstâncias concretas em que 

o crime foi cometido, nomeadamente, quanto ao elevado grau de ilicitude do facto 

relativo ao cometimento do crime de homicídio, considerando o modo de execução, 

e as suas consequências, a intensidade do dolo (dolo intenso e directo), bem como a 

conduta do arguido anterior e posterior ao crime, as suas condições pessoais e os seus 

antecedentes criminais. Relembre-se que as exigências de prevenção geral positiva, 

nos crimes de homicídio, são sempre especialmente intensas, na medida em que a 

violação do bem jurídico fundamental - a vida - é fortemente repudiada pela 

comunidade, sendo que a criminalidade contra a vida tem um efeito devastador e 

potencialmente desestruturante da tranquilidade social comunitária. Os crimes de 

homicídio constituem um dos factores que maior perturbação e comoção social 

provocam, designadamente em face da insegurança que geram e ampliam na 

sociedade. O reconhecimento do fenómeno e da comoção social que provoca, faz 

salientar a necessidade de acautelar as finalidades de prevenção geral na 

determinação das penas nos crimes em referência, como garantia da validade das 

normas e de confiança da comunidade. As exigências de prevenção geral são, pois, 

de acentuada intensidade. Daí que a chamada estabilização contra-fáctica das 

expectativas comunitárias na afirmação do direito reclame uma reacção forte do 

sistema formal de administração da justiça, traduzida na aplicação de uma pena capaz 

de restabelecer a paz jurídica abalada pelo crime e bastante para assegurar a confiança 

da comunidade na prevalência do direito. As exigências de prevenção especial de 

socialização não constituem, normalmente, nos casos de homicídio, um factor com 

relevo significativo na medida da pena, uma vez que a lesão irreparável do bem 

jurídico vida sobreleva, decisivamente, a necessidade e a medida da sua tutela. Aliás, 
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as considerações sobre a personalidade do arguido devem reportar-se à sua 

personalidade, revelada no facto que cometeu, por forma a que seja punido (de forma 

ajustada, adequada e proporcional) pela sua conduta. As imposições de prevenção 

especial devem ser sim, levadas na direcção da prevenção da reincidência, de modo 

a obter, na melhor medida possível, um reencontro do agente com os valores 

comunitários afectados, e a orientação da sua vida no futuro de acordo com tais 

valores. Ora, no presente caso, não devendo a pena ultrapassar o limite imposto pela 

culpa, deve cumprir as exigências de prevenção geral e especial atenta a gravidade 

do crime cometido. Importa, assim, considerar, à luz dos factos arrolados como 

provados, o seguinte: - O elevado grau de ilicitude do facto, aferido pelo seu modo 

de execução, o dolo intenso e directo, tendo o arguido agido livre, voluntária e 

conscientemente no propósito concretizado de desferir um golpe no pescoço da 

vítima (zona vital do corpo) com um objeto não identificado, mas cortante, não dando 

à mesma qualquer possibilidade de defesa conduta esta de que resultou direta e 

necessariamente a morte da vítima. Diante destes factores, afigura-se inquestionável 

que a medida da culpa, considerando o caracterizado elevado grau de ilicitude, o dolo 

intenso e directo com que o arguido agiu, apresentam uma dimensão muito elevada 

e que entre as exigências de prevenção geral, diante do bem jurídico violado, que é o 

bem jurídico supremo da vida humana, e as de prevenção especial, face à descrita 

situação pessoal e à conduta anterior e posterior do arguido, são bastante mais 

acentuadas. Na verdade, ao contrário do defendido pelo arguido, ponderando a 

ilicitude do facto, de elevado grau, bem como a intensidade do dolo com que o 

arguido agiu, que foi direto, as qualidades da sua personalidade manifestadas no 

facto, revelam uma intensa desconformidade com o direito, traduzida na gravidade 

do crime praticado e na evidente desconsideração e falta de respeito pela vida 

humana. Neste plano, acompanha-se o sentido da decisão proferida no Tribunal da 

Relação. 

VI - Deste modo, ao contrário do alegado pelo recorrente, na determinação da medida 

concreta da pena, bem andou o Tribunal recorrido em aplicar a pena de 19 anos de 

prisão, sendo a ajustada, a proporcional é a adequada aos factos que cometeu. 

 

15-04-2021 

Proc. n.º 82/19.1PBSTR.E1.S1 - 5.ª Secção  

Margarida Blasco (Relatora) 

Eduardo Loureiro 

 

 Habeas corpus 

 Pressupostos 

 Prisão preventiva 

 Recurso ordinário 

 Rejeição 

 

I - Uma violação do direito de acesso aos elementos probatórios necessários a 

possibilitar e garantir um efetivo recurso, por muito grave que seja a violação, não 

tem o condão de transmutar uma prisão legal em prisão ilegal, tomados os termos no 
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seu estrito sentido jurídico penal. E só a prisão ilegal é fundamento do pedido de 

habeas corpus a submeter à apreciação do STJ. 

II -  O pedido de habeas corpus não é, em caso algum, o meio adequado para atingir o fim 

pretendido de tornar efetivo o direito do arguido a consultar os autos, ou para, 

subsequentemente, garantir um efetivo direito de recurso. O pedido de habeas corpus 

é uma providência excecional que está funcionalmente ordenada para reafirmar o 

direito à liberdade e pôr termo imediato a situações de prisão ilegal; não é meio 

idóneo para reparar lesões de outros direitos. Importa ter consciência de que o uso 

deste meio processual excecional, notoriamente fora das condições legais, não 

logrando o resultado pretendido, tem um efeito nefasto pois é causa de entropia no 

sistema, alongando o prazo de resposta nas causas legalmente atribuídas a este 

Supremo Tribunal. 

 

22-04-2021 

Proc. n.º 163/20.9JELSB-B.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

Clemente Lima 

 

 Requerimento de abertura de instrução 

 Foro especial 

 Tribunal da Relação 

 Rejeição 

 Recurso penal 

 Pressupostos 

 Convite ao aperfeiçoamento 

 Abuso de poder 

 Tipicidade 

 

I -  O RAI, quando apresentado pelo assistente, está sujeito a formalidades especiais sob 

pena de rejeição. Impende sobre o assistente o ónus de, ao requerer a abertura de 

instrução, narrar a factualidade que fundamenta a aplicação de uma pena ou de uma 

medida de segurança, nomeadamente os elementos pertinentes ao tipo de ilícito 

objetivo e subjetivo, ao tipo de culpa e às condições objetivas de punibilidade. 

II -  A omissão de alegação não é suprível por convite do JI, solução de direito ordinário 

que não é desconforme a Constituição. 

III - Não descrevendo o assistente, ainda que sinteticamente, as razões de facto e de 

direito, de discordância relativamente à não acusação pelo MP, a decisão será a de 

rejeição do requerimento para abertura da instrução, por inadmissibilidade legal. 

IV - Se os fundamentos de rejeição do RAI são taxativos (art. 287.º/3, do CPP), – a) 

requerimento de abertura de instrução extemporâneo, b) incompetência do juiz ou c) 

inadmissibilidade legal da instrução –, a taxatividade é mitigada por uma cláusula 

geral a «inadmissibilidade legal da instrução». 

V - A inadmissibilidade legal da instrução pode derivar quer de norma expressa, como 

no caso do art. 286.º/3, do CPP, quer implicitamente, quando falta a legitimidade ao 
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requerente da instrução, quando a instrução é requerida contra desconhecidos, 

quando é requerida pelo assistente relativamente a crime particular, etc. 

VI - A densificação da «inadmissibilidade legal da instrução» tem sido feita a partir da 

consideração do desenho normativo da fase de instrução na estrutura (acusatória) 

jurídico-constitucional do processo penal português e da correta compreensão dos 

princípios fundamentais do processo penal. As normas que conformam a instrução e 

as soluções normativas que delas se retiram não deixam de ser «lei» para densificar 

a cláusula da «inadmissibilidade legal da instrução» (art. 287.º/3, do CPP). 

VII - Sem um quadro factual delimitado, a instrução não teria objeto definido e estável, 

nem o JI estaria vinculado a um tema de prova, o que a lei não permite, dado que se 

o JI investiga autonomamente o caso submetido a instrução, só pode investigar tendo 

em conta a indicação constante do requerimento da abertura de instrução, no caso do 

assistente que assume a função de «parte» acusadora (art. 288.º/4, do CPP). Esse 

quadro factual delimitado e estável é imprescindível para ajuizar da eventual 

alteração dos factos e da sua possível tomada em consideração, ou não, consoante for 

não substancial ou substancial (art. 303.º/1/3, do CPP, acórdão n.º 1/2015, DR, I Série 

de 27-01-2015). De outro modo, não estão asseguradas as garantias de defesa do 

arguido e trocam-se os papeis dos sujeitos processuais endossando-se ao JI 

responsabilidade que é do assistente, o que o figurino legal do acusatório não 

consente. 

 

22-04-2021 

Proc. n.º 35/20.7TREVR.S1 - 5.ª Secção  

António Gama (Relator) 

João Guerra 

 

 Extradição 

 Cumprimento de pena 

 Recusa facultativa de execução 

 Cooperação judiciária internacional em matéria penal 

 

I -  A extradição de um cidadão brasileiro residente em Portugal para o efeito do 

cumprimento no seu país de origem do remanescente de 3 anos, 5 meses e 20 dias de 

pena de prisão de 4 anos e 2 meses em que aí foi condenado pela prática de crime de 

tráfico de estupefacientes, é regulada pela Convenção da Extradição entre Estados  

Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, assinada na cidade da 

Praia em 23-11-2005, aprovada pela Resolução da Assembleia da República n.º 

49/2008, de 15-09, e ratificada pelo Decreto do Presidente da República n.º 66/2008, 

de 15-09 (Convenção/CPLP), e, subsidiariamente, pela Lei da Cooperação Judiciária 

Internacional em Matéria Penal, aprovada pela Lei n.º 144/99, de 03-08 (LCJIMP) – 

art. 3.º – e pelo Código de Processo Penal (CPP) – art. 229.º 

II -  O facto de o remanescente da pena de prisão – rectius, de reclusão, na terminologia 

do direito penal e penitenciário brasileiro – dever ser cumprido no regime semiaberto 

previsto nos arts. 33.º, §§ 1.º e 2.º, al. b), e 35.º, do Código Penal brasileiro e 91.º e 

92.º da Lei Execução Penal brasileira, aprovada pelo Lei n.º 7 210, de 11-07-1984 
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(LEP), em nada bole com a sua natureza de pena privativa da liberdade e, portanto, 

com a susceptibilidade de constituir fundamento de extradição nos termos do art. 2.º, 

n.º 2, da Convenção/CPLP. 

III - O art. 18.º, n.º 2, da LCJIMP – que prevê a recusa facultativa da extradição quando 

ela possa implicar consequências graves para a pessoa visada em razão da idade, 

estado de saúde ou outros motivos de carácter pessoal – não é subsidiariamente 

aplicável nas situações reguladas pela Convenção/CPLP, por não haver lacuna que 

cumpra preencher. 

IV - O art. 22.º, da Convenção/CPLP, não estabelece uma cláusula de recusa facultativa 

de extradição em favor da segurança individual do extraditando, antes um 

instrumento de protecção da segurança pública e colectiva, da ordem pública e de 

outros interesses similares dos próprios Estados contratantes. 

 

22-04-2021 

Proc. n.º 4/21.0YREVR.S1 - 5.ª Secção  

Eduardo Loureiro (Relator) 

António Gama 

Clemente Lima 

 

 Contagem de prazos 

 Prisão preventiva  

 COVID-19 

 Nulidade 

 Omissão de pronúncia 

 Recurso penal 

 Resposta 

 Irregularidade 

 Inconstitucionalidade 

 Princípio do contraditório 

 Direito de defesa 

 Tráfico de estupefacientes 

 Medida da pena 

 

I -  Tratando-se de processo urgente, com arguidos em situação de prisão preventiva, os 

prazos judiciais não se suspenderam, nos termos do disposto no n.º 7, do art. 7.º, da 

Lei 1-A/2020 de 19.03 (Medidas excepcionais por força da Covid-19). 

II - O ora recorrente foi notificado, na pessoa do seu mandatário constituído, nos termos 

e para os efeitos do disposto no art. 413. º, n.º 1, do CPP, por carta datada de 04-03-

2020. Apenas em 23-06-2020 (no dia anterior à remessa do processo ao TRL) 

apresentou a sua resposta à motivação. Vem arguir a nulidade do recorrido acórdão, 

consubstanciada em omissão de pronúncia sobre questões que devia apreciar, e 

suscitadas na sua resposta apresentada ao recurso interposto pelo MP, junto do 

tribunal de 1.ª Instância, conforme expressamente cominada no art. 379.º, nº 1, al. c), 

do CPP. 
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III - Verifica-se a nulidade por omissão de pronúncia quando o tribunal deixa de se 

pronunciar sobre questão ou questões que lhe são colocadas, ou que tem o dever de 

oficiosamente apreciar, ou seja, questões de conhecimento oficioso e questões cuja 

apreciação é solicitada pelos sujeitos processuais e sobre as quais o tribunal não está 

impedido de se pronunciar – al. c), do n.º 1, do art. 379.º, do CPP. E, de acordo com 

o disposto no n.º 2 deste preceito: “As nulidades da sentença devem ser arguidas ou 

conhecidas em recurso, devendo o tribunal supri-las, aplicando-se, com as 

necessárias adaptações, o disposto no n.º 4 do artigo 414.º”. 

IV - No caso dos autos, alega o recorrente, invocando a CRP – art. 32.º, n.º 1 -, que o 

processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o recurso, 

consagrando expressamente no seu n.º 5, o princípio do contraditório, princípio esse, 

integrante do núcleo essencial do processo criminal, que em sede de recurso se traduz 

na reapreciação da questão por um tribunal superior, tendo os juízes o dever de ouvir 

as razões de acusação e da defesa em relação a assuntos sobre os quais tenham de 

proferir uma decisão.   

V - Compulsados os autos não se vislumbra que a resposta do arguido ao recurso do MP, 

interposto em 1.ª Instância, tenha sido objecto de qualquer despacho judicial, quer no 

Tribunal de 1.ª Instância, quer no Tribunal da Relação e, nomeadamente, no 

momento de elaboração do acórdão. E só pode ser equacionada a verificação da 

nulidade do art 379.º, nº 1, al. c), do CPP, relativamente a vício de que enferme a 

decisão recorrida, ou seja, in casu, o acórdão do TRL. A omissão de 

pronúncia/decisão referida a um despacho não passa de uma irregularidade. Havendo 

resposta de um arguido a recurso interposto contra si pelo MP, o tribunal de recurso 

deve tê-la em conta, inteirando-se, nomeadamente, da argumentação oposta à 

motivação do Ministério Público. Mas não tem de proferir oficiosamente decisão 

sobre a sua tempestividade. Só no caso de considerar intempestiva a sua apresentação 

é que se impõe decisão nesse sentido. Decisão que, com propriedade, deve ser do 

relator, fora do acórdão que decide o recurso, e só impugnável por meio de 

reclamação para a conferência, nos termos do art. 652.º, n.ºs 3 e 4, do CPC, ex vi art. 

4.º, do CPP. Se na resposta não é suscitada qualquer questão diferente das suscitadas 

pelo recorrente, limitando-se o respondente a contrariar os argumentos utilizados na 

motivação de recurso, a ausência de referência expressa por parte da Relação, no seu 

acórdão, ao conteúdo da resposta não integra a nulidade de omissão de pronúncia – 

arts. 379.º, nº 1, al. c) e 425.º, nº 4, - uma vez que a única ou as únicas questões 

suscitadas são as do recorrente e a nulidade apontada só se configura com a falta de 

decisão na sentença ou acórdão de questão suscitada ou de conhecimento oficioso. 

No presente caso, o TRL, no seu acórdão, ignorou, no pressuposto errado de que não 

fora apresentada, a resposta oposta pelo arguido à motivação de recurso do MP. Não 

se suscitando nessa peça qualquer questão diferente das suscitadas na motivação de 

recurso, das quais o TRL conheceu, a ignorância, por erro, da resposta do arguido 

não representa falta de decisão sobre qualquer questão que devesse ser decidida, 

havendo apenas uma irregularidade, à luz do disposto no art. 118.º, nºs 1 e 2, do CPP, 

a qual, por não ter sido arguida no prazo de 3 dias a contar da notificação do acórdão, 

se sanou. 



 

Sumários de Acórdãos das Secções Criminais 
 

67 

Número 282 –Abril de 2021 

VI - Este entendimento não representa qualquer compressão desproporcionada do direito 

de defesa do arguido, uma vez que nada mais se lhe exigia, por intermédio do seu 

defensor, do que, depois de lida a parte do acórdão que se lhe referia, vir ao processo 

dizer que não era exacta a afirmação de que não houvera resposta, arguindo a 

respectiva irregularidade. O que não fez. Improcede, deste modo, a nulidade por 

omissão de pronúncia invocada pelo arguido. 

VII - Nos termos do art. 40.º, do CP, que dispõe sobre as finalidades das penas, “a 

aplicação de penas e de medidas de segurança visa a protecção de bens jurídicos e a 

reintegração do agente na sociedade” e “em caso algum a pena pode ultrapassar a 

medida da culpa”, devendo a sua determinação ser feita em função da culpa do agente 

e das exigências de prevenção, de acordo com o disposto no art. 71.º do mesmo 

diploma. Como se tem reiteradamente afirmado, encontra este regime os seus 

fundamentos no artigo 18.º, n.º 2, da CRP, segundo o qual “a lei só pode restringir os 

direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, 

devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou 

interesses constitucionalmente protegidos”. A restrição do direito à liberdade, por 

aplicação de uma pena (art. 27.º, n.º 2, da CRP), submete-se, assim, tal como a sua 

previsão legal, ao princípio da proporcionalidade ou da proibição do excesso, que se 

desdobra nos subprincípios da necessidade ou indispensabilidade – segundo o qual a 

pena privativa da liberdade se há-de revelar necessária aos fins visados, que não 

podem ser realizados por outros meios menos onerosos – adequação – que implica 

que a pena deva ser o meio idóneo e adequado para a obtenção desses fins – e da 

proporcionalidade em sentido estrito – de acordo com o qual a pena deve ser 

encontrada na “justa medida”, impedindo-se, deste modo, que possa ser 

desproporcionada ou excessiva. 

VIII - A projecção destes princípios no modelo de determinação da pena justifica-se 

pelas necessidades de protecção dos bens jurídicos tutelados pelas normas 

incriminadoras violadas (finalidade de prevenção geral) e de ressocialização 

(finalidade de prevenção especial), em conformidade com um critério de 

proporcionalidade entre a gravidade da pena e a gravidade do facto praticado, 

avaliada, em concreto, por factores ou circunstâncias relacionadas com este e com a 

personalidade do agente, relevantes para avaliar da medida da pena da culpa e da 

medida da pena preventiva, que, não fazendo parte do tipo de crime (proibição da 

dupla valoração), deponham a favor do agente ou contra ele (arts. 40.º e n.º 1, do 71.º, 

do CP). 

IX - Como se tem reafirmado, para a medida da gravidade da culpa há que, de acordo com 

o art. 71.º, n.º 2, considerar os factores reveladores da censurabilidade manifestada 

no facto, nomeadamente os factores capazes de fornecer a medida da gravidade do 

tipo de ilícito objectivo e subjectivo – indicados na alínea a), primeira parte (grau de 

ilicitude do facto, modo de execução e gravidade das suas consequências), e na alínea 

b) (intensidade do dolo ou da negligência) –, e os factores a que se referem a alínea 

c) (sentimentos manifestados no cometimento do crime e fins ou motivos que o 

determinaram) e a alínea a), parte final (grau de violação dos deveres impostos ao 

agente), bem como os factores atinentes ao agente, que têm que ver com a sua 

personalidade – factores indicados na alínea d) (condições pessoais e situação 
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económica do agente), na alínea e) (conduta anterior e posterior ao facto) e na alínea 

f) (falta de preparação para manter uma conduta lícita, manifestada no facto). Na 

consideração das exigências de prevenção, destacam-se as circunstâncias relevantes 

por via da prevenção geral, traduzida na necessidade de protecção do bem jurídico 

ofendido mediante a aplicação de uma pena proporcional à gravidade dos factos, 

reafirmando a manutenção da confiança da comunidade na norma violada, e de 

prevenção especial, que permitam fundamentar um juízo de prognose sobre o 

cometimento de novos crimes no futuro e assim avaliar das necessidades de 

socialização. Incluem-se aqui o comportamento anterior e posterior ao crime [alínea 

e)], com destaque para os antecedentes criminais) e a falta de preparação para manter 

uma conduta lícita, manifestada no facto [alínea f)]. O comportamento do agente, a 

que se referem as circunstâncias das alíneas e) e f), adquire particular relevo para 

determinação da medida da pena em vista das exigências de prevenção especial 

(sobre estes pontos, para melhor aproximação metodológica na determinação do 

sentido e alcance da previsão do art. 71.º, do CP. 

X - Há que, como se acentuou, ponderar as exigências antinómicas de prevenção geral e 

de prevenção especial, em particular as necessidades de prevenção especial de 

socialização “que vão determinar, em último termo, a medida da pena”, seu “critério 

decisivo”, com referência à data da sua aplicação, tendo em conta as circunstâncias 

a que se refere o art. 71.º, do CP, nomeadamente as condições pessoais do agente e a 

sua situação económica e a conduta anterior e posterior ao facto, especialmente 

quando esta tenha em vista a reparação das consequências do crime, que relevam por 

esta via.  

XI - Diga-se, ainda que, o crime de tráfico de estupefacientes é um crime de perigo 

abstrato, protector de diversos bens jurídicos pessoais, como a integridade física e a 

vida dos consumidores, mas em que o bem jurídico primariamente protegido é o da 

saúde pública.  

XII - A criminalidade relacionada com o tráfico de estupefacientes tem um efeito 

devastador sobre a saúde e mesmo sobre a vida dos consumidores, relevando ainda 

como potencialmente desestruturante da tranquilidade social comunitária. O 

reconhecimento do fenómeno e da comoção social que provoca, ansiando a sociedade 

por uma diminuição deste tipo de criminalidade e a uma correspondente 

consciencialização de todos aqueles que se dedicam a estas práticas ilícitas para os 

efeitos altamente nefastos para a saúde e vida das pessoas, faz salientar a necessidade 

de acautelar as finalidades de prevenção geral na determinação das penas nos crimes 

em referência, como garantia da validade das normas e de confiança da comunidade. 

As exigências de prevenção geral são, pois, de acentuada intensidade. As imposições 

de prevenção especial, por seu lado, devem ser levadas na direcção da prevenção da 

reincidência, de modo a obter, na melhor medida possível, um reencontro do agente 

com os valores comunitários afectados, e a orientação da sua vida no futuro de acordo 

com tais valores. Elementos de referência na determinação da pena são o grau de 

ilicitude do facto, o modo de execução e a gravidade das consequências. 

XIII - Ponderando o seguinte:  a natureza da droga traficada (canábis/resina), que a 

arguida colocou nos circuitos de revenda e consumo onde actuavam os demais 

arguidos e a quantidade da mesma, 527 bolotas (canábis/resina), com o peso liquido 
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de 4.920,00 g. (grau de pureza de 20,6%), suficientes para efectuar 20.270 doses 

individuais e € 305,00 (trezentos e cinco euros);o modo de execução dos crimes 

praticados que revela uma considerável preparação técnica, sendo o tráfico efectuado 

com utilização de logística sofisticada, usando estratagemas para assegurar o sucesso 

das aquisições para posterior revenda, como seja, a compra de veículos automóveis 

antigos e com determinadas características que lhe permitisse acondicionar a droga 

sem correr riscos de a mesma vir a ser encontrada pelos OPC; a duração da actividade 

delituosa que ocorreu entre Fevereiro e Julho de 2018 (mais precisamente a 1 de 

Julho, data em que foi detida, (e não cerca de um ano como se refere no acórdão ora 

recorrido); o grau de ilicitude do facto, a intensidade muito elevada da actividade 

desenvolvida, desdobrando-se em contactos, com viagens a Espanha e ao Algarve; o 

dolo, que no caso em apreço, é muito intenso; os sentimentos manifestados no 

cometimento do crime e os fins ou motivos que o determinaram, ou seja, obtenção 

de proveitos económicos e o modo de execução do crime, revelador de eficácia e 

determinação, com actos de venda de cannabis a terceiros; as necessidades de 

prevenção geral deste tipo de comportamentos, que se impõem com particular 

acuidade, pela forte ressonância negativa, na consciência social, das actividades que 

os consubstanciam; as condições pessoais da arguida e a sua situação económica: 

desenvolveu a sua personalidade num ambiente familiar coeso e estudou até ao 12.º 

ano de escolaridade, não tendo prosseguido por falta de meios económicos. Teve uma 

relação marital que perdurou por 11 anos, da qual nasceram 3 filhas, uma das quais 

com problema congénito de nanismo. Viveu cinco anos exclusivamente dedicada às 

suas filhas, principalmente a mais nova, que suscita particulares cuidados até 

conhecer o outro arguido, com quem se envolveu e de quem teve duas filhas, a mais 

nova das quais esteve junto de si durante o período em que se encontrou em situação 

de prisão preventiva. Trabalhou durante cerca de 14 anos no departamento financeiro 

de uma empresa, tendo optado por sair para se dedicar a uma ocupação laboral com 

horário mais flexível e que poderia melhor adequar às exigências dos cuidados a 

prestar à sua filha com necessidades especiais. No termo da sua relação com aquele 

arguido conheceu X com quem se viria a envolver. Identifica-se nas condições 

pessoais da arguida um quadro de precariedade socioeconómica e de instabilidade 

afetiva refletidos num défice de competências para gerir responsabilidades, num 

contexto de ausência e precariedade de recursos disponíveis. Mostra-se capaz de 

racionalizar e superar as emoções negativas relacionadas com a presente situação e 

de perspetivar a ilicitude dos factos que cometeu. Acrescem ainda as circunstâncias 

altamente censuráveis de se fazer acompanhar pelas filhas ou usar contas bancárias 

por elas tituladas para efectuar pagamentos relacionados com aquisições de droga. 

XIV- A favor da arguida regista- se, apenas, o facto de não ter antecedentes criminais. 

XV - Dito isto, a ora recorrente não apresenta antecedentes criminais, sendo esta a 

primeira advertência formal que recebe do sistema. Experienciou a situação de 

reclusão, o que constitui bastas vezes marco determinante para inflexão num percurso 

disruptivo face às normas que vigoram na ordem jurídica. Tem cinco filhas, a quem 

se tem dedicado, sendo-lhe reconhecidas competências enquanto mãe no relatório 

social elaborado pela DGRSP. Os factos assumem uma gravidade muito elevada, não 

tendo a arguida manifestado qualquer arrependimento. As exigências de prevenção 
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geral são, pois, de acentuada intensidade. As imposições de prevenção especial, por 

seu lado, devem ser levadas na direcção da prevenção da reincidência, de modo a 

obter, na melhor medida possível, um reencontro do agente com os valores 

comunitários afectados, e a orientação da sua vida no futuro de acordo com tais 

valores.  

XVI - No entanto, há que encontrar o justo equilíbrio entre as imposições de prevenção 

especial e as exigências de prevenção geral, sendo que, neste caso em concreto, estas 

se sobrepõem àquelas. 

XVII - Recorde-se que a pena abstracta pela prática deste ilícito (tráfico de 

estupefacientes) é fixada entre 4 e 12 anos de prisão. E que lhe foi aplicada na 1.ª 

Instância a pena de 5 anos de prisão, suspensa na sua execução (com regime de 

prova), revertida para 6 anos de prisão efectiva na Relação. 

XVIII - Tendo em conta tudo o exposto e ponderando cada uma das circunstâncias em 

que ocorreram os factos, aliadas ao percurso pessoal da recorrente, concluímos que 

a pena adequada, proporcional e justa, no seu caso em concreto, é de 6 anos de prisão, 

pena esta que cumpre a medida necessária para se realizarem as finalidades da 

punição.  

XIX - Improcede assim, a pretensão da recorrente, mantendo-se a pena aplicada pelo 

Tribunal da Relação de Lisboa. 

XX - Nos termos do disposto no art. 50.º, do CP, não há lugar à suspensão da pena. 

XXI -  Alega o recorrente, em síntese, que não tem antecedentes criminais averbados no 

seu CRC, que esteve em situação de prisão preventiva 1 ano e 6 meses, e que resulta 

do relatório social que está positivamente enquadrado familiar e socialmente, 

trabalha e tem meios e projectos de vida, vinculação afectiva ao filho, e revela 

capacidade de entendimento e juízo crítico sobre a ilicitude e gravidade dos factos. 

Entende que deve ser feito um juízo de prognose favorável à sua reinserção e manter 

a pena que lhe foi aplicada em sede de 1.ª Instância. 

XXII - O arguido não tem quaisquer condenações averbadas no seu registo criminal. 

Nasceu em 19.01.1990, tendo 28 anos de idade à data da prática dos factos. Passou 

pela sua primeira experiência de reclusão. Do Relatório Social elaborado pela 

DGRSP, consta o seguinte quanto às suas condições pessoais, características e 

percurso de vida: o processo de desenvolvimento do arguido decorreu no seio de uma 

família que lhe permitiu interiorizar regras e valores socialmente ajustados. O seu 

percurso escolar foi marcado pela dislexia que lhe foi diagnosticada logo no início 

do primeiro ciclo do ensino básico, tendo apenas concluído o 7.º ano de escolaridade, 

com cerca de 16 anos. Já em adulto, frequentou curso de dupla certificação de 

cozinha, que o habilitou com o 9.º ano de escolaridade. Trabalhou em atividades 

indiferenciadas ligadas à montagem de estruturas para eventos (palcos), na 

montagem de fibra óptica e como aprendiz de mecânica. Posteriormente à formação 

de cozinha, passou a trabalhar na área da restauração e cozinha em vários 

restaurantes, situação que se verificou durante cerca de quatro anos. Estabeleceu, aos 

22 anos de idade, um relacionamento de união de facto, no âmbito do qual foi pai de 

um rapaz nascido a 17.11.2013. Este relacionamento terminou cerca de um ano antes 

da prisão do arguido. 
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XXIII - Iniciou o consumo de haxixe, segundo o mesmo refere, com cerca de 21 anos de 

idade, afirmando que manteve até à data da prisão um consumo esporádico, apenas 

em situações de lazer. Não apresenta anteriores contactos com o Sistema de Justiça.  

Anteriormente à prisão, o arguido integrava o agregado familiar dos pais, o pai com 

75 e a mãe com 66 anos de idade, ambos reformados. O agregado familiar reside em 

casa própria descrita como oferecendo boas condições de habitabilidade. A família 

dispõe de uma situação económica desafogada. À altura, o arguido tinha-se separado 

da companheira há cerca de um ano e o filho de ambos permanecia em semanas 

alternadas, ora em casa da mãe, ora em casa do pai e avós. Atualmente, o menor vive 

com a mãe.  Segundo a progenitora do arguido, esta companheira terá tido uma 

influência negativa no percurso de vida do arguido e terá contribuído para alguma 

instabilidade no seu percurso profissional, sobretudo ao nível da mobilidade. Refere, 

ainda, que a companheira do arguido protagonizava episódios de violência doméstica 

sobre este, situação que este procurava esconder dos pais, mas que terá sido 

presenciado pelo filho do casal. Anteriormente à prisão, o arguido estava 

desempregado. O arguido é descrito como um individuo que apresenta alguma 

permeabilidade à influência de terceiros. No seio familiar e na vizinhança, mantinha 

uma atitude ajustada. No meio de residência, onde sempre viveu, a família goza de 

uma imagem positiva que se estende ao arguido e, apesar da sua atual situação 

jurídico-penal ser do conhecimento público, não existem indicadores de rejeição à 

sua presença.  Durante o período em que esteve preso preventivamente, o arguido 

manteve comportamento de acordo com as normas da instituição, não apresentando 

registo de infrações disciplinares. A nível ocupacional, frequentou curso de formação 

profissional modular de "Manutenção de Edifícios" com a duração de 340 horas. O 

arguido recebe visitas assíduas dos pais e do filho e regulares dos irmãos e alguns 

amigos. Os progenitores manifestam disponibilidade para o apoiarem 

incondicionalmente. O arguido tem como projeto de vida voltar a integrar o agregado 

familiar dos progenitores. A nível laboral pretende, logo que tal seja possível dedicar-

se à agricultura, dispondo de hipótese de se inserir numa exploração de agricultura 

biológica de um amigo da família e mais tarde montar a sua própria exploração 

agrícola, contando com o apoio dos progenitores para a sua realização. Revela 

capacidade de entendimento e juízo crítico sobre factos de natureza idêntica aos que 

lhe deram origem, reconhecendo a sua ilicitude e gravidade. A atual situação 

jurídico-penal não teve impacto negativo na situação familiar do arguido que 

continua a contar com o apoio dos elementos da sua família de origem. 

XXIV - Ponderando estes factos e todos os outros assentes nas instâncias, resulta que: a 

natureza da droga traficada: duas bolotas de canábis/resina com o peso líquido de 

15,818 g.; um panfleto de cocaína (cloridrato) com peso líquido de 0,667 g. (pureza 

de 98,8%) suficiente para 3 doses individuais; dez bolotas de canábis/resina com o 

peso líquido de 90,636 g. (grau de pureza de 24,8%), suficiente para realizar 449 

doses individuais; três bolotas de heroína, com o peso líquido de 37,880 g. (grau de 

pureza de 34,4%), suficiente para efectuar 130 doses individuais; meia (1/2) bolota 

de canábis/resina, com o peso líquido de 5,666 g. (grau de pureza de 28,3%), 

suficiente para efectuar 32 doses individuais; um saco contendo cocaína, com o peso 

líquido de 64,369 g. (grau de pureza de 96,7%), suficiente para efectuar 311 doses 
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individuais; um saco com 5 panfletos de MDMA, com o peso líquido de 3,992 g. 

(grau de pureza de 66,2%), suficiente para efectuar 26 doses individuais; um saco 

contendo MDMA, com o peso líquido de 44,390 g. (grau de pureza de 72,9%), 

suficiente para efectuar 323 doses individuais e cinco panfletos, contendo cocaína, 

com o peso líquido de 23,093 g. (grau de pureza de 31,7%), suficiente para efectuar 

36 doses individuais; o modo de execução dos crimes praticados que revela uma 

considerável preparação técnica, sendo o tráfico efectuado com utilização de 

logística já sofisticada, usando estratagemas para assegurar o sucesso das aquisições 

para posterior revenda, como seja, a compra de veículos automóveis antigos e com 

determinadas características que lhe permitisse acondicionar a droga sem correr 

riscos de a mesma vir a ser encontrada pelos OPC; a duração da actividade delituosa 

que ocorreu entre Abril a Julho de 2018 (e não cerca de um ano como se refere no 

acórdão ora recorrido); o grau de ilicitude do facto, a intensidade muito elevada da 

actividade desenvolvida, desdobrando-se em contactos, com viagens a Espanha e ao 

Algarve; o dolo que, no caso em apreço, é muito intenso; os sentimentos 

manifestados no cometimento do crime e os fins ou motivos que o determinaram, ou 

seja, obtenção de proveitos económicos e o modo de execução do crime, revelador 

de eficácia e determinação, com actos de venda de cannabis, heroína e cocaína a 

terceiros; as necessidades de prevenção geral deste tipo de comportamentos, que se 

impõem com particular acuidade, pela forte ressonância negativa, na consciência 

social, das actividades que os consubstanciam; as condições pessoais do arguido e a 

sua situação económica: o arguido encontra-se desempregado, residindo com a mãe; 

os progenitores manifestam disponibilidade para o apoiarem incondicionalmente. A 

favor do arguido regista- se, apenas, o facto de não ter antecedentes criminais. 

Experienciou a situação de reclusão, o que constitui bastas vezes marco determinante 

para inflexão num percurso disruptivo face às normas que vigoram na ordem jurídica. 

No entanto, os factos assumem uma gravidade muito elevada. As exigências de 

prevenção geral são, pois, de acentuada intensidade. Como se teve a oportunidade de 

dizer quanto à sua co-arguida, as imposições de prevenção especial, por seu lado, 

devem ser levadas na direcção da prevenção da reincidência, de modo a obter, na 

melhor medida possível, um reencontro do agente com os valores comunitários 

afectados, e a orientação da sua vida no futuro de acordo com tais valores. E ainda 

que, há que encontrar o justo equilíbrio entre as imposições de prevenção especial e 

as exigências de prevenção geral, sendo que, também no caso em concreto do 

recorrente, estas se sobrepõem àquelas. Recorde-se que a pena abstracta pela prática 

deste ilícito (tráfico de estupefacientes) é fixada entre 4 e 12 anos de prisão. E que 

lhe foi aplicada na 1.ª Instância a pena de 4 anos e 6 meses de prisão, suspensa na 

respectiva execução, por igual período, cm regime de prova, de acordo com Plano de 

Reinserção Social a elaborar pelos serviços da DGRSP, revertida para 6 anos de 

prisão efectiva por decisão, agora em recurso, do Tribunal da Relação de Lisboa. 

Ponderando tudo o exposto, concluímos que a pena adequada, proporcional e justa, 

no caso em concreto do recorrente, é de 6 anos de prisão, a qual cumpre a medida 

necessária para se realizarem as finalidades da punição. Improcede, deste modo, a 

pretensão do recorrente. 
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